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ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2560 
2017 

2559 
2016 

2558 
2015 

As Ended Of 31 December 2017 

ฐานะทางการเงนิ    Financial Status 

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 680.07 677.75 621.03 Total Asset (Million Baht) 

หนีส้ินรวม (ล้านบาท) 113.12 117.71 93.86 Total Liabilities (Million Baht) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) 566.95 560.04 527.17 Shareholder’s Equity (Million Baht) 

ผลประกอบการ    Operational Performance 

รายได้รวม (ล้านบาท) 653.61 639.62 673.15 Total Revenue (Million Baht) 

รายจ่ายรวม (ล้านบาท) 560.25 522.66 568.07 Total Expenses (Million Baht) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ (ล้านบาท) 93.00 116.67 103.43 Earnings Before Income Tax (Million Baht) 

ก าไรสุทธิ (ล้านบาท) 74.41 93.33 82.72 Net Earnings (Million Baht) 

อัตราส่วนทางการเงนิ    Financial  Ratio 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 3.50 3.82 3.62 Current Ratio (Times) 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 11.38 14.59 12.29 Net Profit Margin (%) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 13.21 17.17 16.22 Return On Shareholder’s Equity (%) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 13.75 18.01 15.99 Return On Total Asset (%) 

อัตราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า) 

0.20 0.21 0.18 Debt to  Equity (Times) 

ข้อมูลต่อหุ้น    Per Share Data 

ก าไรต่อหุ้น (บาท) 0.28 0.35 0.31 Earnings Per Share (Baht) 

มูลค่าต่อหุ้น (บาท) 2.10 2.07 1.95 Value Per Share (Baht) 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 
(หุ้น) 

270,000,000 270,000,000 270,000,000 The Weight Average no of Common Stock 
(Share) 
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 สภาพเศรษฐกิจในปี 2560  มีการฟ้ืนตวัในฟากฝ่ังสหรัฐอเมริกา และ ยโุรป ส่วนภายในประเทศไทยเอง 
เร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตวัในช่วงคร่ึงปีหลงั  เพราะไดรั้บอานิสงส์จากการส่งออก และการท่องเท่ียวท่ีปรับตวัดีข้ึน แต่
ราคาสินค้าทางการเกษตรทั้ งหลายยงัคงไม่ดีนัก  ท าให้ก าลังซ้ือในระดับรากหญ้า หรือ การจับจ่ายในภาค
ครัวเรือนยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า   ดงันั้นการบริโภคภายในประเทศจึงยงัไม่ดีข้ึน   ในขณะท่ีการลงทุนของภาคเอกชน
ก็ยงัคงอยูใ่นระดบัต ่า   เพราะยงัมีก าลงัการผลิตเหลืออยูพ่อสมควร    จึงกล่าวไดว้่าเศรษฐกิจไทยเพิ่งจะเร่ิมฟ้ืนไข้
ในช่วงปลายปี 2560 น้ีเอง 
 
 ส าหรับอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์PET ภายในประเทศมีการเติบโตไม่มากนกั  ซ่ึงเป็นไปตามการบริโภค
ภายในประเทศท่ียงัไม่ฟ้ืนตวั     และมีการแข่งขนัในอุตสาหกรรมสูง  เน่ืองจากอุปสงคเ์ติบโตไม่ทนักบัอุปทาน
ราคาวตัถุดิบ มีความผนัผวนตามราคาน ้ ามนัดิบโลกและมีแนวโนม้สูงข้ึน   อยา่งไรก็ตามบริษทัยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะ
พฒันาผลิตภณัฑ ์และ พฒันาบุคลากร  เพื่อรองรับแผนงานของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง 
 
 ในปี 2561 น้ี บริษทัมีการเพิ่มก าลงัการผลิต และเพิ่มกลุ่มสินคา้ใหม่  เพื่อรองรับการขยายตวัของลูกคา้
ตามสภาพเศรษฐกิจท่ีเร่ิมการฟ้ืนตวัดงักล่าวขา้งตน้   ในขณะเดียวกนั บริษทัยงัคงมองหาช่องทางธุรกิจใหม่ เพื่อ
เปิดโอกาสใหบ้ริษทั ไดข้ยายตวัต่อไปในอนาคต 
 
 คณะกรรมการบริษทั และพนกังานทุกคน  มุ่งหวงัท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานและผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียดัง่ท่ีแลว้มา 
 
 
 

                                                                    รศ.ประยรู  บญุประเสริฐ 

 ประธานกรรมการ 

 



 

 

ประวัตกิรรมการและผู้บริหาร 

ช่ือ-สกลุ : รองศาสตราจารย์ประยรู     บญุประเสริฐ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ                                                                                                                                                   
อาย ุ : 76 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา             : - 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ – แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                              
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการวิจยัการปฏิบตัิการ (Operation Research) 
  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 

 : ปริญญาโท ทางด้านการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  
  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 : ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมิตร  

 : ศกึษาหลกัสตูรระดบัปริญญาเอกทางด้านการวิจยัการปฏิบตัิการ 
  มหาวิทยาลยัดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา 
 : อบรมหลกัสตูรการจดัการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยั แคลิฟอร์เนีย สเตรท เฮวาร์ด 
  สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 : กรรมการ อิสระ  บริษัท มหพนัธุ์ ไฟเบอร์ ซีเมนต์ จ ากดั (มหาชน) 
 : ท่ีปรึกษาอาวโุส  สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  กระทรวงอตุสาหกรรม 
 : รองประธานกรรมการบริหารโครงการ ปริญญาโททางการตลาด 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างาน : หวัหน้าโครงการวิจยั  “การสง่เสริมและพฒันาอตุสาหกรรมเฮมพ์อยา่ง 
  สร้างสรรค์แบบครบวงจร” กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ท่ีปรึกษาโครงการ “การพฒันาธุรกิจสปาและผลิตภณัฑ์สมนุไพร” 
  กระทรวงอตุสาหกรรม 

 : ท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย์ 
 : หวัหน้าโครงการวิจยั เร่ือง “ปัญหาธุรกิจขนาดย่อมและการออกแบบระบบ 
  แฟรนไชส์” มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 



 

 

ช่ือ-สกลุ : คณุทิพวรรณ     อทุยัสาง                                                                                                                  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
        กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ  
        ก าหนดค่าตอบแทน                                                                                                                                                       
อาย ุ  : 59 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา : - 
ด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3 แหง่ 
   บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                                                            
  : ปริญญาตรี การบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์ และ 
   การบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์                  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 29/2003) 
  : หลกัสตูร วิทยาลยัการเมืองการปกครองสถาบนัพระปกเกล้า (ปปร.) รุ่นท่ี 9  
 :  หลกัสตูร สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8  
  : หลกัสตูร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่น 53  
  : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 17/2013) 
  : หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP 26/2017) 
ต าแหน่งปัจจบุนั  
 2558-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอร่าแอนด์ไอฟลุ จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจบุนั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนด 
        คา่ตอบแทน บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 2556-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) 
 2552-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จ ากดั (มหาชน) 
 2550-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) จ ากดั  
 2548-ปัจจบุนั : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อีซัน่เพ้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
  
ประสบการณ์ท างาน : ผู้จดัการฝ่าย บริษัท เนชัน่เนิล เซมิคอนดกัเตอร์ (กรุงเทพ) จ ากดั 
  : รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ดาต้า เจนเนอรัล (ประเทศไทย) จ ากดั 
  : กรรมการผู้อ านวยการใหญ่และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
   บริษัท อินเตอร์แนชัน่เนิล เอนจิเนียร่ิง จ ากดั (มหาชน) (IEC) 
  : กรรมการผู้จดัการ  บริษัท ไออีซี อินเตอร์เนต จ ากดั 



 

 

ช่ือ-สกลุ : คณุพิกลุ     ทกัษิณวราจาร                                                                                                                  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล 
  สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                                    
อาย ุ : 63 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : พฤษภาคม 2556                                                                                                                              
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ) 
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู ด้านการค้าการพาณิชย์ รุ่นท่ี 7 
  สถาบนัวิทยาการการค้า 
 : ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวิทยาการการประกนัภยัระดบัสงู ส านกังาน 
  คณะกรรมการก ากบั และสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู สถาบนัพฒันาข้าราชการพลเรือน 
 : ประกาศนียบตัรนกับริหารระดบัสงู มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 105/2013) 
 : หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC 19/2014) 
ต าแหน่งปัจจบุนั    
 2557 – ปัจจบุนั : ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน  
   และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ  จ ากดั (มหาชน) 
 2560 – ปัจจบุนั : กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ สถาบนัวิจยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ  
        (องค์การมหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2553 - 2557 : รองอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 2550 – 2553 : รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
 2547 - 2555 : กรรมการในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า 
 2544 – 2545 : อนกุรรมการด้านบริหารในคณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรลว่งหน้า 

 
 

 

 

 



 

 

 

ช่ือ-สกลุ         :     ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์                                                                                                                  

ต าแหน่งปัจจบุนั        :    กรรมการอิสระ 

อาย ุ : 66 ปี                                                           
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : กมุภาพนัธ์ 2558                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : Bachelor and Master of Sciences in Civil Engineering, 
  Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 
 : Ph.D. in Civil Engineering, Carnegie-Mellon  
  University, U.S.A.  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 3 
 : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ/ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 : ศาสตราจารย์ 
  : กรรมการมลูนิธิแพทย์อาสาสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 : กรรมการสถาบนัป๋วยอึง๊ภากรณ์ 
ประสบการณ์ท างาน   
 2546-2550 : กรรมการบริหารส านกังานสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
    (ส.ส.ว.) (กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ) 
 2543-2555  : ผู้อ านวยการสถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (ISMED) 
 2541-2543 : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
   บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 
 2540-2543 : กรรมการและกรรมการบริหารกลุม่บริษัทนอร์ธปาร์ค 
 2539-2541 : กรรมการสภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 2538-2541 : คณบดี  คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ช่ือ-สกลุ : นายธงชยั ตนัสทุตัต์  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ/กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จดัการ 
อาย ุ : 57 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2535                                                                                                                               
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

 : MINI MBA มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 : Holistic Finance for the Boss  
 : จิตวิทยาการบริหารงาน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 170/2013) 
 : หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
 : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 

ต าแหน่งปัจจบุนั    
2535-ปัจจบุนั : กรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน   
  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
  : ผู้จดัการฝ่ายขาย บริษัท โรงกลัน่น า้มนันครชยัศรี จ ากดั 

  : ผู้จดัการแผนกขายสง่ บริษัท บี แอนด์ พี โปรดกัส์ จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช่ือ-สกลุ : นายวิสทุธิ     วิทยฐานกรณ์  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ / 
  กรรมการ บรรษัท ภิบาล สรรหา และ  
  ก าหนดคา่ตอบแทน                                                                                                                                               
อาย ุ : 64 ปี 
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ร้อยละ 4.44 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 3 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 2 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2535 
วฒุิการศกึษาและการฝึกอบรม : ปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 : ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 : บริหารธุรกิจบณัฑิต สถาบนัราชภฎัสวนดสุิต 
 : ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 : หลกัสตูร Finance for Non - Finance Director 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
 : หลกัสตูรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวตักรรม (BRAIN) 
  สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
ต าแหน่งปัจจบุนั 
 : กรรมการ /กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ ก าหนดคา่ตอบแทน 
       บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ /บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ /บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 
 : ประธานกรรมการ/ บริษัท เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท  จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการ/ บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ จ ากดั 
 : ประธานกรรมการ /บริษัท แมนเนจเม้นท์แอนด์ ไซโคโลย่ี จ ากดั 
ประสบการณ์ 
 : ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการบรรษัท ภิบาล สรรหา และ ก าหนด 
       คา่ตอบแทน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 : กรรมการผู้จดัการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 : สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 



 

 

  
ช่ือ-สกลุ : นายปราโมทย์     สนัติวฒันา  
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ  
อาย ุ : 62 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ร้อยละ 0.15 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ - แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 4 แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2548 
วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP 120/2015) 
 : หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 227/2016) 
ต าแหน่งปัจจบุนั    
 2557-ปัจจบุนั : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
    - บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
 2557-ปัจจบุนั : ผู้อ านวยการหน่วยธุรกิจอาหารสตัว์ 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
 2548-ปัจจบุนั : กรรมการ 
    - บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 2520 -ปัจจบุนั : กรรมการบริหาร 
    - บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
    - บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
    - บริษัท ยงสมใจ จ ากดั 
ประสบการณ์ท างาน   
 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี และ ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด     
  บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
 : ผู้จดัการฝ่ายการเงินและบญัชี ผู้จดัการฝ่ายการขายและการตลาด และ 
  ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจน า้มนัพืช จ ากดั 
 : ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้วตัถดุิบ บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จ ากดั 
 



 

 

ช่ื 
อ-สกลุ : นายวรวฒุิ  ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ  

อาย ุ : 44 ปี 

การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  3 แหง่ 

  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  2 แหง่ 

วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ : เมษายน 2558 

วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาโท สาขาการเงินและการตลาด 

   สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   : ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป 

   คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี  

            23/2559 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market  

      Intermediaries รุ่นท่ี 15/2559 (CGI)  

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Diploma (Fellow Member) ปี 2550 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่นท่ี 6/2552 (MIA) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Certification Program รุ่นท่ี 92/2550 (DCP) 

    -วฒุิบตัรหลกัสตูร Director Accreditation Program รุ่นท่ี 14/2557 (DAP) 

   : วฒุิบตัรหลกัสตูรนกัลงทนุผู้ทรงคณุวฒุิ รุ่นท่ี 6 สถาบนัวิทยาการผู้ลงทนุไทย 

   :  ประกาศนียบตัร CFO มืออาชีพ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ต าแหน่งปัจจบุนั    

          2560 – ปัจจบุนั  : กรรมการ  บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

          2559 – ปัจจบุนั  : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

          2558 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

          2554 – ปัจจบุนั  : ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  บริษัท เชียร์ กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จ ากดั 

          2540 – ปัจจบุนั  : กรรมการ บริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) 

 

 



 

 

 

ประสบการณ์การท างาน : ประธานเจ้าหน้าท่ีการเงินบริษัท ไทยฮา จ ากดั (มหาชน) (ปี2550-2557) 

 : ประธานรุ่น หลกัสตูร SCBS Infinite Wealth Program (IWP) รุ่นท่ี 3 ปี 2559  

 : ผู้ ร่วมก่อตัง้โครงการ “ศศินทร์บอกรักชาวนา” สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ 

  ศศินทร์ แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และมลูนิธิข้าวไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

   : วิทยากรบรรยายพิเศษ เร่ือง การบริหารความเสี่ยง, การเงินส าหรับ 

   ผู้ประกอบการภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีแหง่ 

   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                              : คณะกรรมการคดัเลือกผู้สมคัรนกัศกึษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ 

   มหาวิทยาลยัมหิดล 

                              : สมาชิกผู้ทรงคณุวฒุิอาวโุส สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ช่ือ-สกลุ   : นายวชัร วิทยฐานกรณ์  

ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการ/ กรรมการบริหาร  
อาย ุ : 47 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ร้อยละ 2.22 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
% การเปลี่ยนแปลงในปีท่ีผ่านมา             : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 1 แหง่ 
  บริษัทท่ีไมไ่ด้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ – แหง่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : เมษายน 2551                                                                                                                             
วฒุิการศกึษาและการอบรม : เศรษฐศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั โคโลราโด-เดนเวอร์ 
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู รุ่นท่ี 22 ปี 2559 
 : หลกัสตูร Directors Certification Program (DCP 174/2013) 

 : หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) 
 : หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 
 : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP 13/2014) 
 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 

ต าแหน่งปัจจบุนั    
2556-ปัจจบุนั : กรรมการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
2551-ปัจจบุนั : กรรมการ /กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน   
2556-2559 : เลขานกุาร บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2559 : ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2547-2556 : ผู้จดัการฝ่ายการตลาด บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2543-2547 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2541-2543 : ผู้จดัการฝ่ายคลงัสินค้า บริษัท ไชน่า-ไทยเวทเจ็ดเทเบิล้ออยล์ (อูฮ่ัน่) จ ากดั 
2536-2537 : เจ้าหน้าท่ีการเงิน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 
 
 
 



 

 

ช่ือ-สกลุ : นายวิมล วงษ์จนัทร์  
ต าแหน่งปัจจบุนั : ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง/ 
  กรรมการบริหาร/ ผู้จดัการฝ่ายผลติ                                                                                                                                                     
อาย ุ : 56 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด                                                                                                                       
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : ไมม่ ี
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ : มิถนุายน 2556                                                                                                                                                                                                                                                           
วฒุิการศกึษาและการอบรม : วิทยาศาสตร์บณัฑิต (เทคโนโลยีทางอาหารและชีวภาพ)  

  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) 

 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 
ต าแหน่งปัจจบุนั    

2535-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัท พรอดดจิิ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2534-2535 : รองผู้จดัการโครงการ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2529-2534 : วิศวกรโรงงาน บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือ-สกลุ  : นางลกัขณา   ร่มร่ืน 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 
  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีการเงิน                                                                                                                                                     
อาย ุ : 53 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ที่เก่ียวข้อง : ไมม่ ี
% การเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น : ไมม่ ี
วนัที่ได้รับการแตง่ตัง้ : มิถนุายน 2556                                                                                                                            
วฒุิการศกึษาและการอบรม : บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP SEC/2013) 

 : หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 55/2014) 
 : หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT 28/2014) 
 : หลกัสตูร Company Reporting Program (CRP 8/2014) 
 : หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2014) 

ต าแหน่งปัจจบุนั    
2553-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
2539-2553 : พนกังานบญัชีบริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

ประสบการณ์ท างาน  
               2529-2539 : พนกังานบญัชี บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 



 

 

ช่ือ-สกลุ : นายภวินท์ปรีชา   ใหญ่กวา่วงศ์ 
ต าแหน่งปัจจบุนั : กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า 
อาย ุ : 47 ปี                                                                                                                                         
การถือหุ้นของกรรมการและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง : ไมมี่ 
% การเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น : - 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอ่ืน : ไมมี่ 
วนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ : สิงหาคม 2559                                                                                                                              
วฒุิการศกึษาและการอบรม : ปริญญาตรี การจดัการทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบรีุ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : ไมมี่ 
ต าแหน่งปัจจบุนั    

2559-ปัจจบุนั : ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
ประสบการณ์ท างาน   
 2559 : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ บริษัท ทรูเอน็เนอร์จี จ ากดั 
  2553-2559 : ผู้อ านวยการด้านบคุคลและปฏิบตัิการ  
   บริษัท สมชายทรานสปอร์ต โลจิสติกส์ จ ากดั 
 2549-2553 : ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ  
  บริษัท ทานตะวนัอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลทั่วไป 

ช่ือบริษัท :   บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่ :   PDG 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ :   เป็นผู้ผลติและจดัจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก 
Polyethylene Terephthalate (ขวด PET) 

ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ :   7/3 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 
   73120 

โทรศพัท์ :   (034) 332611-2 , (034) 228298-301 

โทรสาร :   (034) 332613 

Home Page :   http://www.prodigy.co.th 

Email :   info@prodigy.co.th 

เลขทะเบียนบริษัท :   0107556000388 

ทนุจดทะเบียน :   หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
    รวม 135,000,000 บาท 

ทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้ว :   หุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท  
    รวม 135,000,000 บาท 
 

  นายทะเบียนหลกัทรัพย์   : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
    ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (ข้างสถานทตูจีน) 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
  10400  โทรศพัท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9992 

 ผู้สอบบญัชี  : 1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4523 
                                หรือ 2. นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน      ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3930 
                                หรือ 3. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4579 
 
  บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
  193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
  10110 
   ตู้  ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501  
   โทรศพัท์ 02-264-9090 โทรสาร 02-264-0789-90 
 



 

 

บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จดทะเบียนจดัตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2535 เพ่ือประกอบธุรกิจผลติ
และจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) โดยผู้รวมก่อตัง้ 
บริษัทฯ ได้แก่ กลุม่บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) และ กลุม่บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดับริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนใน
ตอนเร่ิมต้นจดัตัง้บริษัททัง้สิน้ 30 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท ทนุจดทะเบียน
ช าระแล้ว 135 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจ านวนทัง้สิน้ 270,000,000หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยบริษัทฯ    
ไมมี่บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมพฒันาการท่ีส าคญัของบริษัทฯ ในช่วงตัง้แตจ่ดัตัง้ในปี 2535 มีดงัตอ่ไปนี ้

 
ปี 2535 ก่อตัง้ บริษัท พรอดดจิ ิจ ากัด โดยกลุ่ม บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) 

  จดทะเบียนจดัตัง้ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2535 ด้วยทนุจดทะเบียน   30  
ล้านบาท 

 ซือ้เคร่ืองจกัรชดุแรกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก าลงัการผลติ 50 ตนัพลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน  
และ มีการก่อสร้างอาคารหลงัท่ี 1  ซึง่มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป็น
โรงงานผลิตและโกดงัเก็บสินค้า 

ปี 2536  บริษัทฯ เพิ่มทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็น 50 ล้านบาท โดยการรวมทนุของกลุม่บริษัท น า้มนั
บริโภคไทย จ ากดั และน าเงินท่ีได้ไปซือ้เคร่ืองจกัรจากประเทศญ่ีปุ่ นก าลงัการผลิต 30 ตนั
พลาสติกวตัถดุิบตอ่เดือน 

ปี 2539  ก่อสร้างอาคารหลงัท่ี 2  ซึง่มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บสินค้า 
ปี 2540  สัง่ซือ้เคร่ืองจกัร เพื่อผลติขวดขนาดใหญ่ (ขวดขนาด 5 ลิตร) ซึง่มีก าลงัการผลติ 30 ตนัตอ่เดือน 
ปี 2547  ก่อสร้างอาคารหลงัท่ี 3 เพ่ือใช้เป็นโรงงานผลติ ซึง่มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 2,700 ตารางเมตร 
ปี 2550  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001:2000 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 
ปี 2551  ก่อสร้างอาคารหลงัท่ี 4  เพ่ือใช้เป็นโกดงัเก็บสินค้า  ซึง่มีขนาดพืน้ท่ีใช้สอย 2,000 ตารางเมตร 

ปี 2548 - 2553  ซือ้เคร่ืองจกัรเพิ่มเติมอย่างต่อเน่ือง โดยมีการเพิ่มเคร่ืองจกัรทัง้สิน้รวม 15 เคร่ือง คิดเป็นก าลงัการ
ผลติรวม 500 ตนัพลาสติกตอ่เดือน 

 ซือ้เคร่ืองจกัรญ่ีปุ่ น เพ่ือเพิ่มก าลงัการผลติขึน้อีกกวา่ร้อยละ 50 ของก าลงัการผลติเดิม 
ปี 2553  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001 : 2008 ระบบการจดัการด้านความปลอดภยั

ของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อนัตรายและจดุวิกฤตที่ต้องควบคมุในการผลติอาหาร 
HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 

ปี 2554 - 2555  ซือ้เคร่ืองจกัร เพื่อเพิ่มก าลงัการผลติรวม 10 เคร่ือง 
ปี 2555  ติดตัง้เคร่ืองปิดฉลากขวด PET อตัโนมตัิจ านวน 5 ชดุ ก าลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวด

พลาสติกตอ่เดือน  และติดตัง้เคร่ืองบรรจขุวด PET ใสหี่บหอ่อตัโนมตัิจ านวน 1 ชดุ  ก าลงัการผลิต 
ประมาณ 1.2 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 



 

 

 
 

ปี 2556  ตดิตัง้เคร่ืองบรรจุขวด PET ใส่หีบห่ออัตโนมัตจิ านวน 1 ชุด  ก าลังการผลิตประมาณ 2.4 
ล้านขวดพลาสตกิต่อเดือน 

 ก่อสร้างอาคารหลังที่ 5  เพื่อใช้เป็นโรงงานผลติ 

 บริษัทได้แปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เพื่อเตรียมจดทะเบียน เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ปี 2557  เม่ือ 29 กรกฎาคม 2557 ทางส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ได้รับ
อนญุาตให้บริษัท สามารถน าหุ้นสามญัของบริษัท เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน สามารถ ซือ้ – ขาย 
ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ 

ปี 2558  ได้รับการรับรองใบประกาศนียบตัรอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัท่ี 2 
ปี 2559  ได้รับการรับรองระบบควบคมุคณุภาพ ISO 9001: 2015 จากบริษัท Intertek Certification Ltd. 
ปี 2560  ขยายพืน้ท่ีบริเวณอาคาร 5 เพ่ือรองรับการติดตัง้เคร่ืองจกัรใหม่ 

 สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่เพ่ือผลิต Preform ซึง่เป็นสินค้ากลุม่ใหม ่ท่ีจะรองรับการขยายธุรกิจใน
อนาคต 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

วสัิยทัศน์ : เป็นผู้น าในธุรกิจบรรจภุณัฑ์ด้วยคณุภาพ และการให้บริการอยา่งมืออาชีพ 

พันธกจิ : เราจะมุง่พฒันาคณุภาพสนิค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความพงึพอใจของลกูค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 

                              และบคุลากรท่ีผ่านการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง ทัง้นีโ้ดยค านงึถงึประโยชน์ท่ีสงัคม และชมุชนจะได้รับ  

                              รวมถึงการเป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม 

  เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ การเป็นผู้น าในธุรกิจผลิตและจดัจ าหน่ายขวด PET ท่ีสามารถผลิตสินค้า
ท่ีมีคณุภาพ สะอาด และปลอดภยัตามข้อก าหนดของลกูค้า อนัจะน ามาสู่คณุภาพชีวิตท่ีดีของผู้บริโภคปลายทางและสามารถ
จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามก าหนด เพ่ือให้โรงงานของลูกค้าสามารถเดินการผลิตได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้บริษัทฯ ยังให้
ความส าคญักบัการบริการท่ีดี โดยบริษัทฯ จะให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการเลือกใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสมกบักระบวนการผลิตของ
ลกูค้า และให้แนะน าเก่ียวกับการปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีจ าเป็นเพ่ือให้การบรรจุเคร่ืองด่ืม หรือเคร่ืองปรุงรสของลูกค้ามี
ประสทิธิภาพสงูท่ีสดุ 

  บริษัทฯ ยงัมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเจริญเติบโต และความมัง่คัง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
โดยใช้ประสบการณ์ด้านการผลิตและจดัจ าหน่ายขวด PET กว่าย่ีสิบปี มาพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึน้    เพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับ Polyethylene Terephthalate (PET) เพ่ือตอบสนอง           ความ
ต้องการของลกูค้า รวมทัง้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและ
เสริมสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ ถือหุ้นทุกราย นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ส าหรับนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขนัของบริษัทฯในระยะยาว ทัง้นี ้ในการบริหารงานของบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย บริษัทฯ จะแต่งตัง้
ตวัแทนของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทดงักล่าวในสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทนัน้ ๆ 
ให้เป็นไปในทิศทางท่ีเหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ นอกจากนี ้ในการขออนมุตัิเก่ียวกบัการลงทนุของบริษัท
ฯ จะต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้กฎ ระเบียบ 
และข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

 

 

 



 

 

 

กลยุทธ์การแข่งขัน 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจดัจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์ขวด PET   
ส าหรับผลิตภัณฑ์น า้ด่ืมบรรจุขวด น า้ผลไม้บรรจุขวด       น า้มนัพืช รวมถึงน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส ท่ีมีคณุภาพ ตามรูปแบบ
ความต้องการใช้งานของลกูค้า ได้รับการยอมรับจากลกูค้าในด้านคณุภาพของชิน้งานและคณุภาพของการให้บริการโดยท่ีผ่าน
มา บริษัทฯ ให้ความส าคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตตัง้แต่การออกแบบรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ การ
ควบคมุกระบวนการผลิต รวมไปถึงการตรวจสอบคณุภาพและความเรียบร้อยของชิน้งานท่ีผลิต และการสง่มอบงานให้แก่ลกูค้า
ได้ตรงเวลา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าชิน้งานท่ีบริษัทฯ ผลิตตรงตามความต้องการของลูกค้า ทัง้นีก้ลยุทธ์ท่ีบริษัทใช้ในการแข่งขันมี
ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวมีคณุสมบตัิตรง
ตามความต้องการของลกูค้า กล่าวคือ ขวด PET ท่ีบริษัทฯ ผลิตจะต้องสะอาด ปลอดภยั และไม่ท าปฏิกิริยากบัอาหาร รวมทัง้
ขนาด และปริมาตรของขวดจะต้องมีความสม ่าเสมอและเป็นตามท่ีก าหนด เพื่อให้กระบวนการบรรจอุตัโนมตัิของลกูค้าสามารถ
ท างานได้อย่างตอ่เน่ือง ทัง้นี ้บริษัทฯ จะให้ความส าคญัตัง้แตก่ารออกแบบรูปทรงผลิตภณัฑ์ การจดัหาวัตถดุิบท่ีมีคณุภาพดีและ
ตรงกบัความต้องการของลกูค้า โดยบริษัทฯ จะเลือกใช้เม็ดพลาสติกใหม่ท่ีได้มาตรฐานเกรดเอ และไม่พิจารณาใช้เม็ดพลาสติกรี
ไซเคิลเกรดรอง  การดูแลและควบคุมกระบวนการผลิตในแต่ละขัน้ตอน รวมไปถึงการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์ท่ีผลติแล้วเสร็จ โดยบริษัทฯ จดัให้มีการตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์ท่ีแล้วเสร็จใน 2 ระดบัคือ 
 1) การตรวจสอบและควบคมุคณุภาพในระหวา่งกระบวนการผลิต  
 2) การตรวจสอบคณุภาพสนิค้าในขัน้สดุท้ายก่อนการ  สง่มอบให้แก่ลกูค้า เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ  
               ด าเนินการผลติและสง่มอบให้แก่ลกูค้ามีคณุสมบตัิตามท่ีลกูค้าก าหนด 

ท่ีผ่านมา บรรจภุณัฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ผลติด้วยกระบวนการผลติท่ีได้คณุภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงู จาก
ประเทศญ่ีปุ่ น และมีความปลอดภยัต่อผู้บริโภค ตรงตามความต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลติของบริษัทฯ ได้ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, Recommended International Code of Practice – General Principles of Food Hygiene 
CAR/RCP ระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd. 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัร่วมกบัลกูค้าในการออกแบบบรรจภุณัฑ์เพ่ือให้ตอบสนองตอ่ความต้องการใช้งานของลกูค้า และมี
การพฒันารูปแบบผลติภณัฑ์ให้มีความหลากหลาย โดยการเพิ่มแมพ่ิมพ์รูปแบบใหม ่เพ่ือเป็นทางเลือกของลกูค้าอยา่งสม ่าเสมอ 

 

 



 

 

(2)  ความตรงต่อเวลาในการส่งมอบสินค้า 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการควบคุมและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ลกูค้าได้ตรงตามเวลาและสามารถส่งมอบงานให้แก่
ลกูค้าและเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ลกูค้านอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีการบริหารการเก็บสินค้าส าเร็จรูปคงคลงัส าหรับกลุ่ม
ลกูค้าท่ีมีการสัง่ซือ้ตอ่เน่ือง ท าให้บริษัทฯ มีสินค้าสง่มอบให้กบัลกูค้าเม่ือได้รับค าสัง่ซือ้ 

 

 

 

 

 

(3)  ความม่ันคงของกระบวนการผลติ 

บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามรูปแบบความต้องการของลกูค้า ในปริมาณและเวลาท่ีก าหนด โดยอาศยัความ
มัน่คงของกระบวนการผลติ จากการที่บริษัทฯ มีการออกแบบโรงงานเสมือนกบัการมีโรงงาน 2 แหง่แยกจากกนั โดยได้แยกระบบ
สาธารณปูโภคออกจากกนั เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบป๊ัมลม ระบบป๊ัมน า้ สว่นระบายความร้อน และระบบหลอ่เยน็ เป็นต้น ท าให้ใน
กรณีท่ีการผลิตในฝ่ังหนึ่งประสบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ บริษัทฯ ก็ยงัมีก าลงัการผลิตอีกสว่นท่ีพร้อมจะผลิต  เพ่ือตอบสนอง
ต่อลกูค้า นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2560 บริษัทฯ มีสายการผลิตถึง 35 สายการผลิต ซึ่งมีก าลงัการผลิตประมาณ 61.5 
ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน ซึ่งแต่ละสายการผลิตสามารถผลิตขวด PET ทดแทนกนัได้ ท าให้หากเคร่ืองจกัรในสายการผลิตใด
เกิดช ารุด บริษัทฯ สามารถใช้สายการผลิตอ่ืนผลิตแทนได้ 
  
 (4)  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน 

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการพฒันากระบวนการผลิตและการบริหารจดัการต้นทนุอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัและสร้างแรงจงูใจให้แก่ลกูค้าให้ลกูค้าซือ้สนิค้าจากบริษัทฯ เน่ืองจากโครงสร้างการก าหนดราคาผลิตภณัฑ์ของบริษัท
ฯ และในอตุสาหกรรมมีลักษณะเป็นแบบต้นทนุบวกอตัราก าไร (Cost Plus Pricing) ดงันัน้ การท่ีบริษัทฯสามารถบริหารจดัการ
ให้ต้นทนุลดลงก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของลกูค้า 

ตวัอยา่งการพฒันากระบวนการผลติของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ ได้ติดตัง้เคร่ืองปิดฉลากขวด PET อตัโนมตัิ และเคร่ืองบรรจุ
ขวด PET ใส่หีบห่ออตัโนมตัิ ซึ่งสามารถประหยดัต้นทุนด้านแรงงาน ลดระยะเวลาในการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพของของ
ชิน้งานได้อยา่งดี 

(5)  การประหยัดต้นทุนการผลติจากการใช้เคร่ืองจักรจากผู้ผลติรายเดียว 

ปัจจบุนับริษัทฯ ผลิตขวด PETด้วยเคร่ืองจกัรท่ีผลติจากบริษัทผลิตเคร่ืองจกัรประเทศญ่ีปุ่ นเพียงรายเดียว ซึง่ท าให้บริษัท 
สามารถลดต้นทุนด้านชิน้ส่วนอะไหล่ และต้นทุนด้านการบริหารจัดการเคร่ืองจักร กล่าวคือ บริษัทฯ สามารถลดการจัดเก็บ
ชิน้สว่นอะไหล ่เน่ืองจากเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ สามารถใช้ชิน้สว่นอะไหลร่่วมกนัได้ และการควบคมุการผลติ  และการซอ่มบ ารุง
เคร่ืองจกัรท าได้ง่ายขึน้ 



 

 

(6)  ทีมวศิวกรฝ่ายผลติที่มีความช านาญ 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทีมวิศวกรฝ่ายการผลิต โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งทีมวิศวกรฝ่ายผลิตไปฝึกอบรมท่ี
โรงงานผู้ผลิตเคร่ืองจกัรประเทศญ่ีปุ่ น ท าให้ในปัจจบุนัทีมวิศวกรของบริษัทฯ สามารถเดินเคร่ืองจกัร และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่จ าเป็นต้องอาศยัความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทนุการ
ผลติได้อยา่งดี 

(7)  ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า 

 ความสามารถในการปรับเพิ่มก าลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในบางกรณี ลูกค้าอาจมี
ความต้องการผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  เพิ่มขึน้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างกะทนัหนั  บริษัทฯก็มีความสามารถใน
การปรับเปลี่ยนสายการผลิตเพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของลกูค้าได้ภายใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 

 การรักษาความสมัพนัธ์ระยะยาวกบัลกูค้า บริษัทฯ มีการพฒันาความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้า โดยท่ีบริษัทฯ มีการ
จดันโยบายการส่งเสริมการขายตามความเหมาะสมและมีการสนบัสนนุช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ ของลกูค้ามา
โดยตลอด นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยังมุ่งเน้นท่ีจะตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยการมีสินค้าไว้เพียงพอต่อ
ความต้องการของลกูค้า และมีการร่วมมือกบัลกูค้าในการพฒันาออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของลกูค้า นอกจากนีที้มวิศวกรของบริษัทฯ ยงัมีสว่นเข้าไปช่วยเหลือลกูค้าในแง่ของกระบวนการบรรจภุณัฑ์   ณ 
โรงงานของลกูค้าของบริษัทฯ 

 การรักษาความลับของลูกค้า บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการรักษาความลับของลูกค้า โดยบริษัทฯจะมีการ
ควบคมุดแูลไม่ให้มีการน าข้อมลูด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้องกบัผลิตภณัฑ์ท่ีลกูค้าว่าจ้างบริษัทฯ ผลิตหรือข้อมลูอื่นใด
ท่ีเป็นความลบัของลกูค้า รวมถึงข้อมลูอื่นใดท่ีจะสง่ผลต่อความสามารถในการแข่งขนัและการท าธุรกิจของลกูค้า 
น ามาเปิดเผยตอ่บคุคลภายนอกหรือน าข้อมลูดงักลา่วไปหาประโยชน์เพ่ือการสว่นตวั 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

กลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ สว่นใหญ่เป็นเจ้าของผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสินค้าเป็นท่ีรู้จกักนัในแตล่ะอตุสาหกรรมและผู้บริโภค
ทัว่ไปที่ต้องการบรรจภุณัฑ์ขวด PET ท่ีมีคณุภาพได้มาตรฐาน โดยสามารถแบง่กลุม่ลกูค้าได้ดงันี ้

ล าดับ ประเภทลูกค้า ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ 

1 บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจขุวด บริษัทผลิตน า้ผลไม้บรรจขุวดขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
ท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไม่มีเคร่ืองจกัร
ผลติขวดเป็นของตนเอง 

2 บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ด่ืมบรรจขุวด บริษัทผลิตน า้ด่ืมบรรจุขวดขนาดกลางและใหญ่ ท่ีตัง้อยู่ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลท่ีไม่มีเคร่ืองจักรผลิตขวดเป็น
ของตนเอง ลกูค้ากลุ่มนีจ้ะเป็นผู้ รับจ้างผลิตน า้ด่ืมบรรจขุวด



 

 

ล าดับ ประเภทลูกค้า ลักษณะกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันของบริษัทฯ 

ให้แก่กลุ่มผู้ ค้าปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) โรงพยาบาล 
ธนาคารพาณิชย์ และร้านอาหารขนาดใหญ่ 

3 บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มนัพืช ผู้ผลิตน า้มนัพืชขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั 
(มหาชน) ผู้ ผลิตน า้มันพืชตรา “องุ่น” และบริษัท น า้มัน
บริโภคไทย จ ากดั ผู้ผลติน า้มนัร าข้าวตรา “คิง” 

4 บรรจภุณัฑ์ขวด PET ส าหรับเคร่ืองปรุงรส ผู้ผลติเคร่ืองปรุงรสขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลท่ีไมมี่เคร่ืองจกัรผลิตขวดเป็นของตนเอง ซึง่เป็น
ผู้ผลติน า้ปลา ซีอิ๊ว  น า้ส้มสายช ูและน า้มะนาวปรุงรส 

บริษัทฯ มีกลุม่ลกูค้าเป้าหมายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ใกล้กบัท่ีตัง้ของโรงงาน เน่ืองจากสินค้าของบริษัทฯ เป็น
ขวด PET อาจจะบบุหรือเสียรูปทรงได้หากขนสง่ในระยะทางไกล ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่กระบวนการผลิตของลกูค้า 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ปัจจบุนับริษัทฯ จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ให้แก่ลกูค้าในประเทศทัง้หมด โดยผา่นช่องทางการจดัจ าหน่ายหลายช่องทางเพ่ือให้
เข้าถงึกลุม่ลกูค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดงันี ้

1) การจ าหน่ายผ่านทีมงานฝ่ายการตลาด บริษัทฯ จะด าเนินการติดต่อลกูค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดของ
บริษัทฯ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้และความสามารถ เข้าใจถึงความต้องการของลกูค้าได้เป็นอย่างดี โดยทีมงาน
ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะไปพบกบัลกูค้าและมีการน าเสนอผลิตภณัฑ์ ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัตวัสินค้าให้
ตรงกับความต้องการของลูกค้า และท าให้ทราบถึงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า รวมถึงในบางครัง้อาจมีการ
ประสานงานร่วมกบัหลายๆ ฝ่ายในบริษัทฯ เพ่ือร่วมกนัจดัท าและน าเสนอข้อมลูเพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของ
ลกูค้าแตล่ะราย 

2) การจ าหน่ายโดยลกูค้าเข้ามาติดต่อบริษัทฯ โดยตรง  ลกูค้าของบริษัทฯ บางรายมีการติดต่อสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์จาก
บริษัทฯ โดยตรง ซึง่อาจมาจากการได้รับค าแนะน าจากลกูค้าเดิมของบริษัทฯ ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีการท าประชาสมัพนัธ์
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ http://www.prodigy.co.th และมีการประชาสมัพนัธ์โดยการใช้สื่อโฆษณาบนตวั
รถขนส่งสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการใช้สื่อในสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Line เพ่ือให้ลูกค้าสามารถ
ติดต่อกบัทางบริษัทฯ ได้อยา่งสะดวกในทกุช่องทางการสื่อสาร 

ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ให้บริการจดัส่งสินค้าให้กบัลกูค้าในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส าหรับลูกค้าท่ีสั่งซือ้สินค้าครบตาม
จ านวนขัน้ต ่าท่ีทางบริษัทฯ ก าหนดไว้ ในขณะท่ีลกูค้าในเขตต่างจงัหวดั
นัน้ บริษัทฯ จะคิดคา่บริการจดัสง่สินค้าตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 



 

 

ประกาศนียบัตรและมาตรฐานสากล 

บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะพฒันาประสทิธิภาพในการผลิตและการจดัการเพ่ือให้เป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของ
ลกูค้า โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศนียบตัรท่ีเป็นมาตรฐานสากลในด้านตา่งๆดงันี ้

 

มาตรฐาน ระยะเวลาที่ได้รับการรับรอง ผู้ให้การรับรอง 

ISO 9001:2015 01 ธนัวาคม 2559 ถงึ 09 มกราคม 2562 Intertek Certification Ltd. 
GMP 22 มกราคม 2559 ถงึ 21 มกราคม 2562 Intertek Certification Ltd. 
HACCP 14 มกราคม 2559 ถงึ 21 เมษายน 2561 Intertek Certification Ltd. 
Green  Industry 18 ธนัวาคม 2560 ถงึ 17 ธนัวาคม 2562 กระทรวงอตุสาหกรรม 

 
สภาวะอุตสาหกรรมพลาสตกิและการแข่งขัน 

ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง จากรูปแบบการใช้ชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เช่น การใช้ชีวิตในเมืองท่ีค่อนข้างเร่งรีบ ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการใช้ผลิตภณัฑ์พลาสติกในกลุ่มบรรจภุณัฑ์

อาหารและการใช้บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์ในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น ขวดแก้ว  นอกจากนี ้ในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ให้ความสนใจมากขึน้เก่ียวกับ Carbon Footprint ซึ่งจะเป็นการค านวณปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ในทกุขัน้ตอนของกระบวนการผลิตสินค้า ซึง่จะเป็นแนวโน้มส าคญัส าหรับอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ต่อไปใน

อนาคต 

 อตุสาหกรรมผลิตภณัฑ์พลาสติกในประเทศไทยถือว่ามีความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและ  ยงัจดั

ว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความจ าเป็นต่อการบริโภคของประชาชนในประเทศ ซึ่งมีทิศทางการขยายตวัไปในทิศทางเดียวกนักบัการ

ขยายตวัทางเศรษฐกิจโดยอตุสาหกรรมการขึน้รูปผลิตภณัฑ์พลาสติก สามารถพิจารณาแบ่งประเภทตามกระบวนการผลิตและ

ประเภทของผลติภณัฑ์พลาสติก ได้เป็น 13 กลุม่ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้

ล าดับ กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภณัฑ์ วัตถุดบิ (ประเภทเมด็พลาสตกิ) 

1 Blow Molding ถงัน า้มนัเคร่ือง/ขวดแชมพ ู PP, PE, PET, HDPE 

2 Stretch Blow Molding ขวด PET PET, PP, HDPE 

3 Injection Molding ชิน้สว่นรถยนต์ ชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (IC) เคร่ืองใช้ในครัวเรือน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ชัน้วางของ 

Thermoplastic (PP, PE, HDPE,  

ABS, PS, PC) 

4 Blown Film Extrusion ถงุพลาสติก HDPE, LDPE, LLDPE 

5 Film Extrusion แผ่นฟิล์มบาง (ฟิล์มบรรจภุณัฑ์ เทปกาว ฯลฯ) PP, PE, LDPE, HDPE 

6 Sheet Extrusion แผ่นพลาสติก แฟ้มพลาสติก ฯลฯ PP, PE, PS, PMMA 

7 Pipe/Tube Extrusion ท่อน า้ประปา ท่อระบายน า้ ท่อ PVC/PE ฯลฯ PVC, PE, PP 



 

 

ล าดับ กระบวนการผลิต ประเภทผลิตภณัฑ์ วัตถุดบิ (ประเภทเมด็พลาสตกิ) 

8 Profile Extrusion รางน า้ฝน ขอบหน้าตา่ง รางสายไฟ วงกบ ฯลฯ PVD Rigid, HDPE 

9 Rotational Molding ถงัเก็บน า้ขนาดใหญ่ ถงัขยะ ลงัใสข่อง ฯลฯ PVC, PP, HDPE 

10 Thermoforming ถาดใสบ่รรจภุณัฑ์อาหาร ถ้วยน า้ดื่ม ฯลฯ PS, PE, PP, PET 

11 Laminating ถงุใสข่นมอบกรอบ ถงุบรรจภุณัฑ์หลายชัน้ฯลฯ PE, PP 

12 Tape Yarn/Filament กระสอบพลาสติก ถงุปุ๋ ย ถงุจมัโบ้ ฯลฯ PP, HDPE, PA6, PA66, PET 

13 Compressed Molding ถ้วย จาน ชาม ช้อน เคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่ท าจาก Melamine Melamine 

14 Other (Calendering, etc.) ผลิตภณัฑ์พลาสติกอ่ืนๆ อ่ืนๆ 
 
ทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 

จากสภาพเศรษฐกิจไทยท่ียงัคงมีปัญหาด้านก าลงัซือ้ในปี 2560 ท าให้อตุสาหกรรมพลาสติก PET ซึ่งส่วนใหญ่อาศยั

การบริโภคจากตลาดภายในประเทศเป็นหลกัมีปัญหาตามไปด้วย จึงเป็นอีกหนึ่งปีท่ีอตุสาหกรรมพลาสติก PET มีการขยายตวั

คอ่นข้างต ่า  โดยตลาดมีสภาวะอปุทานมากกวา่อปุสงค์ (Supply over Demand) จงึเกิดการแข่งขนัท่ีคอ่นข้างรุนแรง 

นอกจากนีร้าคาวตัถดุิบมีการแกว่งตวัเป็นอย่างมาก แต่ทิศทางโดยรวมเป็นช่วงขาขึน้ตามราคาน า้มนัดิบโลก สง่ผลให้

เกิดความผนัผวนของราคาเม็ดพลาสติก  ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลัน่น า้มนั อีกทัง้ยงัสง่ผล

ถงึต้นทนุและก าไรของบริษัทเช่นกนั อยา่งไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับราคาจ าหน่ายสนิค้าให้เป็นไปตามต้นทนุท่ีเป็นจริง 

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะอุตสาหกรรมพลาสตกิ  

ตลาดเคร่ืองดื่มภายในประเทศ 

 ในปี 2560 สภาพเศรษฐกิจในประเทศ ได้รับผลกระทบจากปัจจยัหลายด้าน  เช่น อทุกภยัในหลายภมูิภาคของประเทศ  
การปรับขึน้ภาษีสินค้าอปุโภค บริโภค   ปัญหาด้านแรงงานต่างด้าว   ซึ่งส่งผลกระทบต่อหลายอตุสาหกรรม รวมถึงผลผลิตทาง
การเกษตรท่ีมีราคาตกต ่า   ท าให้ก าลงัซือ้ของภาคครัวเรือนลดลง    

ในด้านก าลงัซือ้ของภาคประชาชนอ่อนแรงลงมาก  เพราะถูกผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตร
ตกต ่า  ท าให้ประชาชนใช้เงินอย่างระมัดระวงัมากขึน้  ทัง้จากปัญหาหนีภ้าคครัวเรือน  โดยเฉพาะหนีจ้ากการผ่อนช าระบ้าน 
รถยนต์  และปัญหาจากรายจ่ายภาคครัวเรือนอื่นๆ 

 การชะลอตัวของก าลังซือ้  ถือเป็นความกดดันของธุรกิจทุก
ประเภท  โดยเฉพาะสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม  ซึ่งเป็นสินค้าท่ีผู้ บริโภค
สามารถชะลอหรือลดการบริโภคได้  โดยมีผลกระทบตอ่การใช้ชีวิตน้อยกว่า
หากเทียบกบัค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในครัวเรือน  อาทิ  ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ  
รวมทัง้สนิค้าอปุโภค – บริโภคท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ  

ตลาดเคร่ืองด่ืมในประเทศทัง้สินค้าประเภท เคร่ืองด่ืมท่ี มี
แอลกอฮอล์ และเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ในปี 2560 มีการเติบโตในกรอบ



 

 

จ ากดั โดยหากเปรียบเทียบลดลงจากช่วงระยะเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
 แตย่งัคงมีปัจจยัท่ีสามารถสง่เสริมเคร่ืองด่ืมให้สามารถขยายตวัได้จากปัจจยั เหลา่นี ้ 

1) การแข่งขนัของผู้ประกอบการสินค้าประเภทเคร่ืองด่ืม  โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมไมมี่แอลกอฮอล์  ท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง 
จึงมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  จนท าให้เกิดความถ่ีในการซือ้ซ า้ในปริมาณท่ีสงู และเป็นปัจจยัผลกัดนัให้
ตลาดเติบโต 

2) สภาพอากาศท่ีอบอ้าว ซึง่เป็นสภาพอากาศหลกัของประเทศ  ท าให้เคร่ืองด่ืม  เช่น น า้ด่ืม  น า้อดัลม  น า้ผลไม้  ชา
พร้อมด่ืม และ เคร่ืองด่ืมเกลือแร่ ได้รับอานิสงส์จากปริมาณและความถ่ีในการบริโภคท่ีสงูขึน้ 

ตลาดน า้ด่ืมบรรจุขวดในประเทศไทยได้กลายเป็นตลาดท่ีมีความส าคัญต่อประชากรไทยเป็นอย่างมาก  จากการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจบุนั ที่ต้องการสิ่งท่ีอ านวยความสะดวกและรวดเร็ว  ท่ีสอดคล้องกบัวิถีชีวิตท่ีเร่งรีบใน
ปัจจุบนั   ซึ่งส่งผลดีให้กบัตลาดน า้ด่ืมบรรจุขวดท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย   สงัเกตได้จากจุดวางขายตามจุดจ าหน่าย
ตา่งๆ ในทกุช่องทางที่มีอยูท่ัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ 
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ในปีท่ีผ่านมาตลาดน า้ด่ืมบรรจขุวด มีการเติบโตและยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึน้  และจากการเติบโตของตลาด 
น า้ด่ืม   หากมองในแง่ของบรรจภุณัฑ์ของน า้ด่ืม  พบว่าบรรจภุณัฑ์หลกัท่ีใช้บรรจุเป็นขวด PET และ ขวดแก้ว  จากการรวบรวม
ข้อมลูจะเหน็ได้วา่ บรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นขวด PET  เป็นบรรจภุณัฑ์ท่ีได้รับการยอมรับและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต  
 

ภาวะอุตสาหกรรมน า้มันและไขมันประกอบอาหารภายในประเทศไทย 

น า้มนัและไขมนัประกอบอาหาร ถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการบริโภค

ในประเทศไทยทัง้การบริโภคในครัวเรือนและ     การบริโภคของร้านอาหาร 

อีกทัง้ในปัจจบุนันีน้ า้มนัและไขมนัประกอบอาหารมีย่ีห้อสินค้าจ านวนมากท่ี

รองรับความต้องการ    ท่ีแตกต่างกันของลูกค้าได้ในช่องทางการจัด

จ าหน่ายท่ีสะดวก ประกอบกับความกังวลของผู้ บริโภคในประเด็นเร่ือง

สขุภาพ    ในปัจจบุนั ปัจจยัเหลา่นีส้นบัสนนุให้ตลาดน า้มนัและไขมนัประกอบอาหารมีการเจริญเติบโตเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

http://marketeer.co.th/


 

 

          จากปริมาณการบริโภคท่ีเพิ่มมากขึน้เน่ืองจากแนวความคิดเร่ืองการรักษาสขุภาพในกลุม่ผู้บริโภคในปัจจบุนัท่ีเพิ่มมากขึน้  

แม้ว่าจะมีการบริโภคน า้มันจากสตัว์ท่ีลดน้อยลงเพ่ือป้องกันการบริโภคคลอเลสเตอรอลสู่ร่างกาย  แต่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนการ

บริโภคไปเป็นน า้มันพืชมากยิ่งขึน้ ซึ่งตลาดน า้มันพืชจะได้รับผลประโยชน์จากแนวโน้มดังกล่าวนี ้ รวมทัง้ปัจจุบันนีผู้้บริโภค 

ตระหนกัถึงการตัง้ประมาณการรายจ่ายส าหรับการซือ้น า้มนัพืชเพ่ือป้องกนัผลเสียจากการบริโภคน า้มนัสตัว์และการน าน า้มนั

กลบัมาใช้ใหม ่(Reuse) สิ่งเหลา่นีแ้สดงให้เหน็ถงึแนวโน้มการเติบโตของการบริโภคน า้มนัพืชได้ดียิ่งขึน้ในอนาคต 

 

 

 

  

 
 

การจัดหาผลติภัณฑ์และบริการ 

 โรงงานผลิตของบริษัทฯ ตัง้อยู่ท่ีต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ีขนาด 17 ไร่ 93     ตาราง
วา โดยเป็นท่ีตัง้ของส านักงาน พืน้ท่ีคลังสินค้าและสายการผลิต ซึ่งประกอบด้วยเคร่ืองจักรหลัก คือ เคร่ืองฉีด (Injection 
Machine) และเคร่ืองเป่า (Blowing Machine) โรงงานของบริษัทฯ ถกูออกแบบมาให้เปรียบเสมือนกบัโรงงาน 2 โรงงานซึ่งอยู่
ติดกนั โดยมีระบบไฟฟ้าแยกออกจากกนั ท าให้หากเกิดปัญหาขึน้ในกระบวนการผลิตของโรงงานซีกหนึ่ง โรงงานอีกซีกหนึ่งก็ยงั
สามารถด าเนินการผลิตต่อไปได้ ทัง้นี ้ก าลงัการผลิตสงูสดุ อตัราการใช้ก าลงัการผลิตของบริษัทฯ ในปี 2558 ปี 2559 และ  ปี 
2560 เป็นดงันี ้

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ก าลังการผลติสูงสุด (ล้านขวดพลาสตกิต่อเดือน) 55.00 60.00 61.5 

อัตราการใช้เคร่ืองจักรเฉล่ีย (ร้อยละ) 61 59 55.6 
 
หมายเหต ุบริษัทฯ ด าเนินการผลิต 3 กะๆ ละ 8 ชัว่โมง 26 วนัท างานต่อเดือน 
 

วัตถุดบิ 

วตัถดุิบในการผลิตหลกัของบริษัทฯ คือ เมด็พลาสติก PET (PET Resin) ซึง่บริษัท
ฯ จัดซือ้จากผู้ผลิตภายในประเทศ เช่น บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไทย-เอ็มซี จ ากดั และบริษัท มิตซุยแอนด์คมัปนี (ไทยแลนด์) จ ากดั เป็นต้น โดย
ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบในการ
ผลติ 



 

 

 
การตดิต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET มาตรฐานที่บริษัทฯ มีการผลติอยู่แล้ว) 

1. บริษัทฯ ด าเนินการสง่ตวัอยา่งขวด PET แตล่ะรูปแบบพร้อมทัง้เสนอราคาให้แก่ลกูค้าเพ่ือพิจารณา 
2. บริษัทฯ และลกูค้าหารือร่วมกนัเพ่ือตกลงรายละเอียดเก่ียวกบัราคาและเง่ือนไขตา่งๆ 
3. หากลกูค้ายอมรับเง่ือนไขและผลติภณัฑ์แล้ว บริษัทฯ จะเร่ิมผลิตชิน้งานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลกูค้าและสง่มอบชิน้งาน

ให้แก่ลกูค้าตามค าสัง่ซือ้ 
การตดิต่อรับงานกับลูกค้า (กรณีลูกค้าต้องการขวด PET ที่มีลักษณะเฉพาะ) 

1. บริษัทฯ ด าเนินการสง่ข้อมลูและผลงานของบริษัทฯ ในอดีตให้แก่ลกูค้าเพ่ือพิจารณา 
2. การเย่ียมชมการด าเนินงานของบริษัท (Commercial Site Visit) เพ่ือให้แน่ใจว่าระบบการท างานและการผลิตของ

บริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานท่ีลกูค้ายอมรับได้ 
3. การประเมินทางด้านเทคนิค (Technical Evaluation) ขัน้ตอนการประเมินศกัยภาพ ความสามารถ และคณุภาพใน

การผลติของบริษัทฯ ในการผลิตชิน้สว่นให้ได้ตรงความต้องการในรูปแบบที่ก าหนด 
4. ลูกค้าจะจัดส่งข้อมูลของชิน้งานให้แก่บริษัทฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ าวจะระบุชนิดของวัตถุดิบท่ีใช้ รูปร่าง มิติ และ

รายละเอียดของชิน้งาน และปริมาณท่ีต้องการให้แก่บริษัทฯ เพ่ือศึกษารายละเอียดเตรียมการเสนอราคา จัดท า
ตวัอยา่งและวางแผนการผลิต 

5.  บริษัทฯ ศกึษาข้อมลูและท าการวิเคราะห์ต้นทนุเพ่ือจดัท าใบเสนอราคาเสนอกลบัไปยงัลกูค้า 
6.  บริษัทฯ และลกูค้าหารือร่วมกนัเพ่ือตกลงรายละเอียด ราคาและเง่ือนไขตา่งๆ ในรายละเอียด 
7. เม่ือลกูค้ายอมรับราคา บริษัทฯจะจดัท าตวัอยา่งชิน้งานขัน้สดุท้าย และเสนอแผนการผลิตไปยงัลกูค้า 
8. ลกูค้าตรวจสอบความถกูต้องของตวัอยา่งชิน้งานและแผนการผลติท่ีบริษัทฯ เสนอ 
9. หากลกูค้ายอมรับตวัอยา่งชิน้งานและแผนการผลติดงักลา่วแล้ว บริษัทฯ จะเร่ิมผลิตชิน้งานในเชิงพาณิชย์ให้แก่ลกูค้า

และสง่มอบชิน้งานให้แก่ลกูค้าตามแผนการผลตินัน้ๆ 

ความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิ 

1. ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาเมด็พลาสตกิ PET (PET Resin) 

ในปี 2560 ราคาน า้มันดิบในตลาดโลกมีความผันผวนอย่างมาก   ส่งผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติกโดยเฉพาะ        
เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) ซึ่งเป็นวตัถดุิบหลกัในการผลิตบรรจุภณัฑ์ขวด PET เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ต่อเน่ืองจากกลัน่
น า้มนัดิบและก๊าซธรรมชาติ  ดงันัน้ ราคาโดยทัว่ไปของวตัถดุิบดงักลา่วจะมีการเคลื่อนไหวในลกัษณะที่สอดคล้องกบัราคาน า้มนั
และราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการสัง่ซือ้วตัถุดิบเกือบทัง้หมดเหล่านีจ้ากผู้ผลิตใน
ประเทศ ด้วยสกลุเงินบาท แต่ราคาวตัถดุิบดงักลา่วมกัจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกบัราคาวตัถดุิบในตลาดโลก    ท่ีซือ้
ขายกนัด้วยสกลุเงินเหรียญสหรัฐ ด้วยระดบัความผนัผวนท่ีแตกต่างกนัออกไปตามสภาพตลาดและปัจจยัอ่ืนๆ นบัตัง้แต่ปลายปี 
2559 เป็นต้นมา  ราคาเมด็ PET Resin ได้ปรับตวัขึน้อยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตต้่นปี 2560 ท่ีผ่านมา 



 

 

ดงันัน้หากราคาวตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็วก็มีโอกาสท่ีจะส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรขัน้ต้น  และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ดีบริษัทฯ อาจจะปรับราคาสินค้ากบัลูกค้าตามต้นทนุเม็ดพลาสติกท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ไป ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะแจ้งขอปรับราคาสินค้า โดยการพิจารณาปรับราคาสินค้าในแต่ละครัง้จะพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาวตัถดุิบและเง่ือนไขทางการค้าของลกูค้าแตล่ะราย 

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบหลกัดงักล่าวจะอยู่นอกเหนือการควบคมุของบริษัทฯ แต่ทางบริษัทฯก็ได้ติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาวตัถดุิบในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด โดยจดัให้มีทีมงานเฉพาะคอยติดตามราคาวตัถดุิบ  การวิเคราะห์
แนวโน้มของราคาวตัถดุิบในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงมีการประเมินความต้องการใช้วตัถดุิบของบริษัทฯในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือให้
บริษัทฯ สามารถบริหารการจดัซือ้วตัถดุิบให้มีประสทิธิภาพสงูสดุ 

2. ความเส่ียงจากการที่คุณภาพของสนิค้าที่ผลติอาจไม่ได้มาตรฐาน 

ผลิตภณัฑ์ท่ีบริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายได้แก่ บรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET ซึ่งเป็นบรรจภุณัฑ์ส าหรับการบรรจุ
เคร่ืองด่ืมและเคร่ืองปรุงอาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตจะต้องค านึงถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก และบรรจุภัณฑ์ต้องไม่ท า
ปฏิกิริยากบัสินค้าท่ีบรรจอุยู่ภายใน และต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผู้บริโภคเป็นส าคญั ดงันัน้ ถ้าขวด PET ท่ีบริษัทฯ ผลิต
ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่สะอาด หรือท าปฏิกิริยากบัสินค้าท่ีบรรจอุยู่ภายใน และผู้บริโภคใช้ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวและ  เกิดอนัตราย
กบัผู้ ใช้ บริษัทฯ อาจถกูฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในจ านวนท่ีมีนยัส าคญัได้ นอกจากนีใ้นการน าขวด PET ของบริษัทฯ ไปใช้ใน
การบรรจนุัน้ รูปร่าง ขนาด และปริมาตรของขวดก็เป็นปัจจยัส าคญั ซึง่หากสินค้าท่ีบริษัทฯ ผลิตขึน้มาไม่ตรงตามข้อก าหนดของ
ลกูค้า ลกูค้าอาจจะไม่สามารถน าไปใช้ในการบรรจภุณัฑ์แบบอตัโนมตัิได้ บริษัทฯ ก็อาจจะต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนสินค้า
ใหมใ่ห้กบัลกูค้า ซึง่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ค านึงถึงปัจจัยคุณภาพเป็นส าคัญในการผลิต ตัง้แต่การคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ การใช้
เคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัและแม่นย า รวมถึงการมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพท่ีรัดกุม นอกจากนี ้จากการท่ีผลิตภัณฑ์ของทาง
บริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเก่ียวข้องกับอาหารและเคร่ืองด่ืมเป็นส่วนใหญ่ ทางบริษัทฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญของการ
ควบคุมการผลิตท่ีเป็นมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัย จึงได้ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานของ ISO 9001:2015  ระบบ
มาตรฐาน GMP และ HACCP จาก Intertek Certification Ltd. ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์วิธีการท่ีดีส าหรับการผลิต เป็นการจัดการ
สภาวะแวดล้อมขัน้พืน้ฐานของกระบวนการผลิต เช่น การควบคมุสขุลกัษณะสว่นบคุคล การควบคมุแมลงและสตัว์น า โรค   การ
ออกแบบโครงสร้างอาคารผลิต รวมถึงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิต เป็นต้น ซึง่เน้นการป้องกนัมากกว่าการแก้ไข ทัง้ยงั
เป็นระบบการจดัการความปลอดภยัของอาหารขัน้พืน้ฐานนอกจากนีใ้นอดีตท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยมีปัญหาเร่ืองคณุภาพของ
สินค้าอยา่งมีนยัส าคญั 

3. ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกจิผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดพลาสตกิ PET 

เน่ืองจากแนวโน้มของพฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาประกอบกบัการเข้าสู่อตุสาหกรรมผลิต
และจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ียากนักเน่ืองจากการหาซือ้วัตถุดิบท่ีไม่ยากล าบาก และ
เคร่ืองจกัรการผลิตท่ีมีจ าหน่ายโดยทัว่ไปจึงท าให้บริษัทฯ มีคู่แข่งขนัท่ีอยู่ในตลาดของบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET เป็น
จ านวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตทุ าให้เกิดการแข่งขนัในธุรกิจท่ีเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนีล้กูค้าในปัจจุบนัของบริษัทฯ ก็อาจพิจารณา
ผลติขวดพลาสติก PET ขึน้ใช้เอง ซึง่ล้วนอาจผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 



 

 

แม้บริษัทฯ จะยงัคงมีคู่แข่งขนัในตลาดบรรจภุณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET อยู่จ านวนมาก บริษัทฯ ก็ยงัคงมีลกูค้าหลกั
หลายรายซึ่งถือเป็นคู่ค้าท่ีสัง่ซือ้สินค้ากนัอย่างต่อเน่ืองมานาน ซึง่เป็นธุรกิจด้านผลิตและจ าหน่ายน า้ด่ืมบรรจขุวดน า้ผลไม้บรรจุ
ขวด น า้มนัพืชรวมทัง้เคร่ืองปรุงรสซึ่งต้องการบรรจุภณัฑ์ท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน ตรงตามข้อก าหนด มีความสะอาดและความ
ปลอดภยัเป็นหลกั ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯ ได้เพิ่มความสามารถในการแข่งขนั โดยการเพิ่มคณุภาพของการผลิตบรรจภุณัฑ์ ควบคมุ
ต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม มุ่งเน้นการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามก าหนด และใส่ใจในการบริการลูกค้าเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขัน นอกจากนี ้บริษัทฯ มีจุดแข็งจากการท่ีบริษัทฯ สามารถท่ีจะออกแบบ จดัท า และซ่อมบ ารุง แม่พิมพ์ส าหรับขึน้รูปขวด 
PET ได้เองภายในโรงงาน จึงท าให้มีความคล่องตวัในการตอบสนองความต้องการของลกูค้าในขัน้ตอนของการออกแบบและ
จดัท าแม่พิมพ์ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีทีมวิศวกรภายในท่ีมีความช านาญและผ่านการอบรมจากผู้ผลิตเคร่ืองจกัรในต่างประเทศ จึง
ท าให้บริษัทฯ สามารถจัดการกบัปัญหาในกระบวนการผลิต และซ่อมบ ารุงได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านัน้การท่ี
บริษัทฯ มีก าลงัการผลิตขนาดใหญ่สง่ผลให้เกิดการประหยดัเชิงขนาด (Economy of Scale) จึงท าให้การท่ีลกูค้าของบริษัทฯ จะ
ตดัสินใจผลติขวดพลาสติก PET ขึน้ใช้เองเกิดขึน้ได้ยาก หากปริมาณการผลิตของลกูค้าไมส่งูพอ 

4. ความเส่ียงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่และการกระจุกตัวของลูกค้า 

ปัจจบุนับริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทขวดพลาสติก PET ส าหรับใช้เป็นบรรจภุณัฑ์ในอตุสาหกรรมน า้ด่ืม
บรรจุขวด น า้ผลไม้บรรจุขวด น า้มันพืช รวมถึงน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส ของรายได้จากการขายรวม โดยรายได้ดังกล่าวรวม
รายได้จากบริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวข้องและโดยทัว่ไปบริษัท
ฯ ไม่ได้ท าสญัญาซือ้ขายขวดพลาสติก PET กันในระยะยาวกับลกูค้า หากบริษัทฯ สญูเสียลูกค้ารายดงักล่าวไปอาจจะส่งผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เน้นเร่ืองคุณภาพของสินค้า และบริษัทฯ ตัง้ราคาจ าหน่ายสินค้าในระดับท่ีแข่งขันได้ รวมทัง้
บริษัทฯ ได้จดัสง่สินค้าให้ได้ตรงตามก าหนดโดยตลอด ท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์อนัดีกบัลกูค้ารายดงักลา่ว โดยบริษัท น า้มนั
พืชไทย จ ากดั (มหาชน) ได้สัง่ซือ้สินค้าจากบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองนบัแต่บริษัทฯ เปิดด าเนินกิจการ นอกจากนี ้บริษัท น า้มนัพืช
ไทย จ ากดั (มหาชน) ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 31.85 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่าน
มาบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะลดความเสี่ยงจากการพึ่งพากลุ่มลกูค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป โดยบริษัทฯ  พยายามท่ีจะกระจาย
แหลง่ท่ีมาของรายได้ไปยงักลุม่อ่ืนๆ โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มสดัสว่นรายได้จากกลุม่อ่ืนๆ 

5. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล 

 ปัจจบุนัปัจจยัด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ถกูให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งจากองค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนทัว่โลก โดย
ในบางประเทศได้มีการเรียกเก็บภาษีจากบรรจภุณัฑ์โดยมุ่งหวงัเพ่ือลดการใช้บรรจภุณัฑ์บางประเภทท่ีไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และยากต่อการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการเรียกเก็บภาษีในอัตราท่ีแตกต่างกันตามวัสดุท่ีใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ เช่น แก้ว 
กระป๋อง พลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยตัวอย่างประเทศท่ีได้มีการน าภาษีบรรจุภัณฑ์มาบังคับใช้แล้ว เช่น ประเทศเยอรมัน 
ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศองักฤษ เป็นต้น ซึง่หากประเทศไทยออกกฎหมายดงักลา่วมาบงัคบัใช้ก็อาจสง่ผลกระทบต่อบริษัท
ฯ จากภาระต้นทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ อนัจะส่งผลต่อราคาขาย และความสามารถในการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ขวด PET อย่างไรก็ดีใน
ปัจจบุนัประเทศไทยยงัไมมี่การพิจารณาบงัคบัใช้กฎหมายดงักลา่ว 

 

 



 

 

6. ความเส่ียงจากการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการลงทุนเคร่ืองฉีด Preform และ เคร่ืองเป่าขวด  ซึ่งเป็นโครงการท่ีเพิ่มสายการผลิต  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า ความส าเร็จของการลงทุนในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ
รวมทัง้ ความต้องการของผู้บริโภค ต้นทุนและความพร้อมด้านแหล่งเงินกู้  ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและประเทศไทย ปัจจัยเหล่านีอ้าจส่งผล
กระทบตอ่ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

 อย่างไรก็ตาม ก่อนการตดัสินใจลงทนุคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาศึกษาข้อมลูต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
อย่างรอบคอบ และจากข้อมลูท่ีมีอยู่ในช่วงท่ีตดัสินใจลงทุนผู้บริหารเช่ือว่า โครงการในอนาคตเหล่านีจ้ะสร้างผลตอบแทนท่ีดี
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทขวด PETให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้าจะเป็นผู้น า
ผลิตภัณฑ์ขวด PET ท่ีผลิตโดยบริษัทฯไปบรรจุผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเอง ทัง้นี ้บริษัทฯ สามารถผลิตขวด PET ได้หลากหลาย
รูปทรงและขนาดบรรจุ ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ตามความต้องการของลกูค้า ซึ่งมีทัง้ในรูปแบบของ
รูปทรงมาตรฐานและรูปทรงเฉพาะที่ผลิตให้เฉพาะแก่ลกูค้าแตล่ะราย โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์ขวด PET ของบริษัทฯสามารถแบง่ออก
ได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะการน าขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่ กลุม่บรรจภุณัฑ์ส าหรับน า้ผลไม้ กลุ่มบรรจภุณัฑ์ส าหรับน า้มนัพืช 
กลุม่บรรจภุณัฑ์ส าหรับน า้ด่ืม และกลุม่บรรจภุณัฑ์ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรสทัง้นี ้รายละเอียดของผลติภณัฑ์ขวด PET แต่
ละกลุม่มีดงัตอ่ไปนี ้

 
กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้ 
  บริษัทฯ ผลิตและจัดจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้ซึ่งมีขนาดบรรจุตัง้แต่ 200-1,000 มิลลิลิตร 
(น า้หนกัตัง้แต ่13-56 กรัม)  
 
กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มันพืช 
  บริษัทฯ ผลิตและจ าหน่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มันพืชซึ่งมีขนาดบรรจุตัง้แต่ 250-5,000 มิลลิลิตร 
(น า้หนกัตัง้แต ่15-110 กรัม) ให้แก่กลุม่ลกูค้าซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้มนัพืช ลกูค้าหลกัของบริษัทฯส าหรับ
ผลติภณัฑ์กลุม่นี ้ได้แก่ บริษัทน า้มนัพืชไทย จ ากดั (หาชน) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “องุ่น” และบริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิง” 
 
กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ดื่ม 

บริษัทฯผลิตและจ าหน่ายกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ด่ืมซึง่มีขนาดบรรจตุัง้แต ่350-6,000 มิลลลิิตร (น า้หนกั 
ตัง้แต ่13-110 กรัม)  
 



 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส 
บริษัทฯ ผลติและจ าหน่ายกลุม่ผลติภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรสซึง่มีขนาดบรรจตุัง้แต ่60 -2,000  

มิลลลิิตร (น า้หนกัตัง้แต ่6-67 กรัม)  
ทัง้นี ้บรรจภุณัฑ์ขวด PET ของบริษัทฯ ได้รับการผลิตด้วยกระบวนการผลิตท่ีได้คณุภาพ โดยใช้เทคโนโลยีระดบัสงูจาก

ประเทศญ่ีปุ่ นและมีความปลอดภยัต่อผู้บริโภค ตรงต่อความต้องการของลกูค้า โดยกระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัทฯ  ได้
ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015, Recommended International Code of Practice-General Principles of Food 
Hygiene CAR/RCP และระบบการจดัการด้านความปลอดภยัของอาหาร GMP และระบบการวิเคราะห์อนัตรายและ   จดุวิกฤต
ท่ีต้องควบคุมในการผลิตอาหาร HACCP จากบริษัท Intertek Certification Ltd.โดยท่ีผ่านมา บริษัทฯให้ความส าคัญกับ
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพ (Quality Control) เพ่ือให้มัน่ใจว่าสินค้าท่ีบริษัทฯ ส่งมอบให้แก่ลกูค้ามีคุณภาพ   โดยบริษัทฯ   
มีนโยบายในการรับประกนัคณุภาพของสินค้า ในปัจจบุนัโรงงานผลิตของบริษัทฯ ตัง้อยู่ท่ีต าบลบางกระเบา      อ าเภอนครชยัศรี 
จงัหวดันครปฐม บนเนือ้ท่ีขนาด 17 ไร่ 93 ตารางวา โดยมีก าลงัการผลิตสงูสดุประมาณ 60 ล้านขวดพลาสติกต่อเดือน โดยในปี 
2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีอตัราการใช้ก าลงัการผลติเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 61.5 

 
บริษัทฯ มีกลุ่มเป้าหมายหลกัในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ขวด PET ซึง่อยู่ในประเทศไทย โดยบริษัทฯจะจดัจ าหน่ายสินค้า

โดยตรงให้แก่ลกูค้าซึง่เป็นบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์น า้ด่ืมบรรจขุวด น า้ผลไม้บรรจขุวด น า้มนัพืช รวมถึงน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส ทัง้นี ้บริษัทฯมีบริการจดัสง่สินค้าให้แก่ลกูค้าท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึง่เป็นลกูค้าโดยสว่นใหญ่
ของบริษัทฯ โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่าย ส าหรับลกูค้าท่ีมีการสัง่ซือ้สินค้าครบตามจ านวนขัน้ต ่าท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ ส าหรับลกูค้าท่ี
อยูใ่นเขตตา่งจงัหวดั บริษัทฯจะคิดค่าบริการขนสง่สนิค้าตามคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง 
 
 โครงสร้างรายได้ 
 บริษัทฯ มีรายได้หลกัมาจากลกูค้ากลุม่น า้ผลไม้ กลุม่น า้มนัพืช และกลุม่น า้ด่ืม โดยบริษัทฯ ไม่ได้พึง่พากลุม่ลกูค้า   กลุม่
ใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากลกูค้ากลุ่มน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส ซึ่งมีรายละเอียดของโครงสร้างรายได้ของ
บริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

กลุ่มลูกค้า 

งบการเงนิส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ 

รายได้จากลกูค้ากลุม่น า้มนัพืช 318.78 47.57 338.38 53.17 355.77 54.89 

รายได้จากลกูค้ากลุม่น า้ด่ืม 92.68 13.83 137.94 21.67 132.76 20.48 

รายได้จากลกูค้ากลุม่น า้น า้ผลไม้ 193.31 28.44 102.06 16.04 105.30 16.24 

รายได้จากลกูค้ากลุม่เคร่ืองปรุงรส

และอื่นๆ 
65.42 9.76 58.06 9.12 54.39 8.39 

รายได้จากการขาย  670.19 100 636.44 100 648.22 100 



 

 

28.84%

47.57%

13.83%
9.76%

รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2558

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพชื 
(318.78 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้ 
(193.31 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม  
(92.68 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (65.42 ล้านบาท)

16.24%

54.89%
20.48%

8.39%

รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2560

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพชื 
(355.77 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม (132.76
ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้
(105.30 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (54.39 ล้านบาท)

รายได้จากการขายสิน้งวดบัญชี ณ. 31/12/2559

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้มันพชื 
(338.38 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ดื่ม  
(137.94 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ผลไม้ 
(102.06 ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้ากลุ่มน า้ปลาและ
เคร่ืองปรุงรส (58.06 ล้านบาท)

 
 

 
   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.17% 

21.67% 

16.04% 

9.12% 



 

 

การประกอบธุรกจิของแต่ละสายผลติภัณฑ์ 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Polyethylene Terephthalate (“ขวด PET”) ให้กับ
ลกูค้า โดยลกูค้าจะเป็นผู้น าขวด PET ท่ีบริษัทฯ ผลติไปบรรจสุินค้าของลกูค้าเอง 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์  

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET แบบใช้ครัง้เดียว โดยบริษัทฯ สามารถผลิตขวด 
PET ได้หลากหลายรูปทรงและขนาดบรรจ ุตามรูปแบบความต้องการใช้งานของลกูค้า ซึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีตราสินค้า (Brand) 
เป็นท่ีรู้จกักนัในหลายอตุสาหกรรมและผู้บริโภคทัว่ไป โดยขนาดบรรจขุองผลิตภณัฑ์ขวด PET ซึง่บริษัทฯ ผลติและจ าหน่าย   เร่ิม
ตัง้แต่ 60 มิลลิลิตร ไปจนถึง 6,000 มิลลิลิตร ทัง้นี ้วตัถดุิบส่วนใหญ่ท่ีบริษัทฯ ใช้ในกระบวนการผลิตมาจากเม็ดพลาสติก (PET 
Resin)  

บรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ท่ีบริษัทฯ ผลิตให้แก่ลกูค้าแต่ละรายจะมีรายละเอียดปลีกย่อยท่ีแตกตา่งกนัขึน้อยู่
กบัความต้องการของลกูค้าท่ีจะน าไปใช้งาน ซึง่ลกัษณะของบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET ท่ีบริษัทฯ ผลิตจะมีลกัษณะต่างๆ กนั 
เช่น รูปร่าง ขนาด สี ลกัษณะของวตัถดุิบ คณุสมบตัิเฉพาะของวตัถดุิบ รวมทัง้ฉลากท่ีติดกบัขวด PET เป็นต้น 

 ทัง้นี ้กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ตามลกัษณะการน าขวด PET ไปใช้งาน ได้แก่  กลุ่ม
บรรจุภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจขุวด กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มนัพืช กลุ่มผลิตภณัฑ์ขวด PET ส าหรับน า้
ด่ืมบรรจุขวด และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส โดยมีรายละเอียดส าหรับแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์
ดงัตอ่ไปนี ้

กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจุขวด 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลติและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ผลไม้บรรจขุวด โดยขวด PET ท่ีบริษัทฯ 
ผลติมีขนาดบรรจตุัง้แต ่200 มิลลลิิตร จนถงึ 1,000 มิลลิลติร (น า้หนกั 13 กรัม ถงึ 56 กรัม) และมีสีใสและสีขาว   ทบึแสงซึง่จะ
ช่วยเพิ่มอายขุองผลิตภณัฑ์ส าหรับเคร่ืองด่ืมท่ีมีความไวตอ่แสง บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้
คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 28.84 ร้อยละ 16.04 และ ร้อยละ 16.24 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2558  ปี 2559 และปี 2560 
ตามล าดบั  
 
 



 

 

กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้มันพืช 

 

 

 

 

 ขวด PET ส าหรับกลุ่มน า้มนัพืชของบริษัทฯ มีขนาดบรรจุตัง้แต่ 250 มิลลิลิตร จนถึง 5,000 มิลลิลิตร (น า้หนกั 15 กรัม 
ถึง 110กรัม) ลูกค้าหลกัของบริษัทฯ ในกลุ่มน า้มันพืชได้แก่ บริษัท น า้มันพืชไทย จ ากัด (มหาชน) ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
“องุ่น” และบริษัท น า้มันบริโภคไทย จ ากัด ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า “คิง” ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 47.57 ร้อยละ 53.17 และร้อยละ 54.89 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2558   ปี 
2559 และปี 2560 ตามล าดบั  

กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ดื่มบรรจุขวด 

 

 

 

   

  

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ด่ืมบรรจุขวด โดยขวด PET ท่ีบริษัทฯ 
ผลิตมีขนาดบรรจตุัง้แต่ 350 มิลลิลิตร จนถึง 6,000 มิลลิลิตร (น า้หนกั 13 กรัม ถึง 110 กรัม) และมีทัง้ขวดใส และขวดสีฟ้าใส 
ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 13.83 ร้อยละ 21.67 และร้อยละ
20.48 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั 

กลุ่มผลติภัณฑ์ขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส 

 

 

 

 



 

 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายบรรจภุณัฑ์พลาสติกประเภทขวด PET ส าหรับน า้ปลาและเคร่ืองปรุงรส โดยขวด PET ท่ี
บริษัทฯ ผลิตมีขนาดบรรจุตัง้แต่ 60 มิลลิลิตร จนถึง 2,000 มิลลิลิตร (น า้หนัก 6 กรัม ถึง 67 กรัม) ซึ่งบริษัทฯ มีรายได้จากการ
ผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ประเภทนี ้คิดเป็นสดัสว่น ร้อยละ 9.76 ร้อยละ 9.12 และร้อยละ 8.39 ของรายได้จากการขายรวมใน
ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 ตามล าดบั 
 
กระบวนการผลิต 

 

กระบวนการผลิตขวด PET ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอนที่ส าคัญด้วยกันดังต่อไปนี ้

1.  กระบวนการเตรียมวัตถุดบิ 

เม็ดพลาสติก PET (PET Resin) จะถูกน าเข้าสู่กระบวนการก าจัดความชืน้ โดยอาศัยลมร้อนและสารดูดความชืน้ 
เน่ืองจากความชืน้เป็นหนึง่ในสาเหตหุลกัท่ีท าให้ขวด PET ท่ีออกจากกระบวนการผลิตนัน้ด้อยคณุภาพจนไมส่ามารถใช้งานได้ 

 

 
 
 
 

                                                        
                                                          ภาพแสดงเม็ดพลาสติก PET (PET Resin) 
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2.   กระบวนการฉีด 

ในกระบวนการนี ้เมด็พลาสติก PET ท่ีผ่านการก าจดัความชืน้แล้วจะถกูล าเลียงเข้าสูเ่คร่ืองจกัรโดยใช้ระบบทอ่ลมดดูเพ่ือ
ท าการหลอมเม็ดพลาสติกท่ีอุณหภูมิ 270-290 องศาเซลเซียสก่อนฉีดพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ออกเป็น
หลอดพรีฟอร์ม (Preform) โดยเคร่ืองจกัรท่ีทางบริษัทฯ เลือกใช้ในขัน้ตอนการฉีดพรีฟอร์มนีจ้ะเป็นเคร่ืองระบบ ISBM (Injection 
Stretch Blow Molding) ซึง่เป็นเคร่ืองฉีดและเป่าขวดท่ีมีมาตรฐานสงูซึง่มาจากผู้ผลติชัน้น าในประเทศญ่ีปุ่ น     โดยในพืน้ท่ีผลิต
จะมีการติดตัง้ระบบก าจดัความชืน้เพ่ือป้องกนัปัญหาหลอดพรีฟอร์มด้อยคณุภาพอนัเน่ืองมาจากความชืน้ในอากาศ 

 
ภาพแสดงหลอดพรีฟอร์ม (Preform) ในแตล่ะขนาดและรูปแบบ 

3.   กระบวนการเป่า 

 หลอดพรีฟอร์มท่ีได้จากกระบวนการฉีดจะถูกล าเลียงผ่านเตาอบ ท่ีให้ความร้อนจากหลอด Infrared เพ่ือให้
หลอดพรีฟอร์มมีลกัษณะนิ่มเหมือนยาง ก่อนท่ีจะเข้าสูแ่มพ่ิมพ์เป่าในขัน้ตอนตอ่ไปท่ีติดตัง้อยูบ่นเคร่ือง ISBM โดยในขัน้ตอนการ
เป่าจะมีแท่งโลหะ (Stretch Rod) ท าการกระทุ้ งเพ่ือยืดหลอดพรีฟอร์มให้ยาวขึน้ พร้อมกบัใช้ลมแรงดนัสงูในการเป่าเพ่ือให้ได้
เป็นขวดออกมา 

 

ภาพแสดง Blowing Process 



 

 

 4.   กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 

 ในกระบวนการนีข้วด PET ท่ีออกจากเคร่ืองจกัรจะเข้าสูข่ัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพโดยพนกังานตรวจสอบ
หน้าเคร่ืองเพื่อคดัขวดท่ีไมไ่ด้มาตรฐานออก จากนัน้ขวดที่ผา่นเกณฑ์คณุภาพจะถกูสง่มาสูข่ึน้ตอนการสวมฉลากบรรจลุง
ถงุพลาสติก และสง่ตอ่เข้าคลงัสินค้าเพ่ือการจ าหน่ายตอ่ไป 

 

 

 

 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 - ไมมี่–  

 เน่ืองจากระบบการผลิตของโรงงานเป็นแบบระบบปิด ไมก่่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม   

 
การวจิัยและพัฒนา 

บริษัทฯ ได้ตระหนักความถึงความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงได้วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมทัง้บริษัทฯ ยังพัฒนาระบบมาตรฐาน
คณุภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานโดยแบง่การพฒันาในแตล่ะด้าน ดงันี ้

 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลติ 

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ร่วมกบัลกูค้าตามความต้องการของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง เช่น การผลติขวด PET ท่ี
มีสี เช่น สีฟ้าใส และสีขาวทึบแสง เป็นต้น รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีการพฒันาทัง้กระบวนการผลิตอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพิ่มศกัยภาพใน
การแข่งขนั ลดต้นทนุการผลติ และเพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต  

 
 การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพ 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการพฒันาระบบการด าเนินงานเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และเป็นการสร้างความ
มั่นใจให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001:2015 GMP และ HACCP จาก
บริษัท Intertek  Certification Ltd.     รวมทัง้บริษัทฯ ยงัค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรม   
สีเขียว ของกระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นโครงการท่ีส่งเสริมภาคอตุสาหกรรมให้มีการประกอบการท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมและ
สงัคม  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักทรัพย์ของบริษัท 
 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน 135 ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 270,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทและ        

มีทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 135 ล้านบาท แบง่เป็นจ านวนหุ้นสามญัทัง้สิน้ 270,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท  

โครงสร้างผู้ถือหุ้น  
 ผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก (ข้อมลูสรุปจากวนัปิดสมดุ ณ วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ. วันที่ 24 สิงหาคม 2560 

จ านวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท น า้มนับริโภคไทย จ ากดั 

บริษัท เชียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 

นายวิสทุธิ            วิทยฐานกรณ์ 

นางสาวสดุารัตน์   วิทยฐานกรณ์ 

นางรัตนา            จนัทร์พิทกัษ์ 

นายธงชยั            ตนัสทุตัต์ 

นายวชัร              วิทยฐานกรณ์ 

นางปัทมา            ตัง้พิรุฬห์ธรรม 

นายคณุา             วิทยฐานกรณ์ 

86,000,000 

30,000,000 

12,100,000 

12,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

6,000,000 

4,000,000 

     31.85 

     11.11 

   4.48 

  4.44 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  2.22 

  1.48 



 

 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และหกัส ารอง
ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับสภาพคล่อง แผนการลงทุน และ
แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเง่ือนไขและข้อก าหนดในสญัญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผกูพนัอยู่ ทัง้นีม้ติของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ที่อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพ่ือขออนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

โครงสร้างการจัดการ 

 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุ

ย่อย 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

  

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1. รศ. ประยรู บญุประเสริฐ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
4.  ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 
5. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ 
6. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา กรรมการ 
8. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการ 
9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ 

ผู้จดัการฝ่ายผลิต ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน ผู้จดัการฝ่ายธรุการและคลงัสินค้า ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการผู้จดัการ 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา 
และก าหนดค่าตอบแทน 

 

ฝ่ายควบคมุคณุภาพและ 
พฒันาผลิตภณัฑ์ 



 

 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

 นายธงชัย ตันสุทัตต์ หรือ นายวัชร  วทิยฐานกรณ์ ลงลายมือช่ือร่วมกับนายวสุิทธิ  วทิยฐานกรณ์ หรือ  
นายวรวุฒ ิ ตัง้พรุิฬห์ธรรม และประทับตราส าคัญของบริษัท 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดในขณะนัน้ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน  1 ใน 
3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป 
ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุนัน้ เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้  

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัทฯ ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความ
ซ่ือสตัย์ สจุริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 

2. พิจารณาก าหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย 
แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามท่ีฝ่ายจดัการจดัท าและน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ  

3. ก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ี
ดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด 

4. ติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ  

5. ด าเนินการให้ฝ่ายจดัการจดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีน่าเช่ือถือได้ ตลอดจนดแูล
ให้มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอและเหมาะสม 

6. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการปฏิบตัิงานด้านการบริหาร
ความเสี่ยง 

7. พิจารณาอนุมัติการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุน และการด าเนินการใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

8. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และระเบียบ
ข้อบงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

9. ดแูลมิให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ 



 

 

10. พิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม โดย
กรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชกัช้า หากมีสว่นได้สว่นเสียในสญัญาท่ีท ากบับริษัทฯ ทัง้นี ้ส าหรับรายการ
ท่ีท ากับกรรมการหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนมุตัิการท ารายการนัน้ 

11. จดัให้มีนโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และทบทวนนโยบาย
การก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุรายอย่างเป็น
ธรรม 

12. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจ าเป็นเพ่ือประกอบการตดัสินใจท่ีเหมาะสม 

13. พิจารณาแต่งตัง้กรรมการผู้ จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริหาร เป็นต้น และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้ จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพ่ือช่วยดูแล
ระบบบริหาร และระบบควบคมุภายในให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ 

14. พิจารณาแต่งตัง้เลขานกุารบริษัทฯ เพ่ือดแูลให้คณะกรรมการและบริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด 
และระเบียบข้อบงัคบัตา่งๆ 

15. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหาร และกรรมการผู้จดัการได้ตามท่ีเหน็สมควร และจ าเป็น 

16. ประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ตนเองเป็นประจ าทกุปี และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนมุตัิรายการท่ี
ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง   ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี  ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นหรือ
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิไว้ 

คุณสมบัตขิองกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ืองคณุสมบตัิของกรรมการอิสระดงันี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้ นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม          
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย 

 



 

 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ า หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษา 
ของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต   หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น   บิดา มารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บ ริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอ านาจควบคมุ 
หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ   บริษัทใหญ่       บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อส านกังานหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน     ด้วยการรับ
หรือให้กู้ ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั     ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทฯหรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ
หรือตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่าทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท า
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯสงักัดอยู ่ 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทาง    
การเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้
ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็น
หุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน 



 

 

 

9. ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย  

10. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 

 รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ในงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560เป็นดงันี ้

ช่ือ - นามสกุล 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

ต าแหน่ง ปี 2560 
1. รศ. ประยรู บญุประเสริฐ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท 5/5 
2. นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง กรรมการอิสระ 5/5 
3. นางสาวพิกลุ ทกัษิณวราจาร กรรมการอิสระ 4/5 
4. ดร.ธเนตร นรภมูิพิภชัน์ กรรมการอิสระ 5/5 
5. นายธงชยั  ตนัสทุตัต์ กรรมการบริษัท 5/5 
6. นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 5/5 
7. นายปราโมทย์  สนัติวฒันา กรรมการบริษัท 5/5 
8. นายวรวฒุิ ตัง้พิรุฬห์ธรรม กรรมการบริษัท 5/5 
9. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริษัท 5/5 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมปี 2560 
1. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 
2. รศ. ประยรู   บญุประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ 4/4 
3. นางสาวพิกลุ   ทกัษิณวราจาร กรรมการตรวจสอบ 3/4 

 โดย นางสาวทิพวรรณ อทุยัสาง  เป็นประธานกรรมการตรวจสอบทีมี่ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ถือของ  
งบการเงิน และมี นางลกัขณา ร่มร่ืนเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 



 

 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้นแต่เป็นกรณีท่ีออกตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดโดยบคุคลท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนด ารงต าแหน่งแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ดงันี ้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) 
ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ การว่าจ้างบริษัทตรวจสอบ
ภายในหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เข้าร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท 

6. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึง่รายงานดังกลา่วต้องลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

1) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

2) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ 

3) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

4) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 



 

 

 

5) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

6) จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละทา่น 

7) ความเหน็หรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าท่ีตามกฎบตัร (Charter) 

8) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้ นและผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

7. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการ
กระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

1) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

2) การทจุริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุภายใน 

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ 

8. ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติงานขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญฝ่ายจัดการ 
ผู้บริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องมารายงาน ให้ความเหน็ ร่วมประชมุ หรือสง่เอกสารท่ีเหน็วา่เก่ียวข้องและจ าเป็น 

ทัง้นี ้คณะกรรมการมีอ านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ตามท่ีเหน็สมควร และจ าเป็น 

คณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ   
จ านวน   4 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ – นามสกุล ต าแหน่ง จ านวนครัง้ที่เข้าประชุมปี 2560 
1. นางสาวพิกลุ          ทกัษิณวราจาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
2. รศ.ประยรู              บญุประเสริฐ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
3. นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 
4. นายวิสทุธิ              วิทยฐานกรณ์ * กรรมการบรรษัทภิบาลฯ 1/2 

         โดยมี นางลกัขณา  ร่มร่ืน  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

หมายเหตุ * นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ ได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2560  
                     เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 
 



 

 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบรรษัทภบิาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา   และก าหนดค่าตอบแทนมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี    กรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง    อีก
ได้ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน 
เพ่ือให้กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทนมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบุคคลท่ี
เป็นกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา    และก าหนดค่าตอบแทนแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลือของ     กรรมการ
บรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทนซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนด
ค่าตอบแทน 
 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน ดงันี ้

1. พิจารณาการก ากบัดแูลให้องค์กรมีการด าเนินงานและปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ให้มีความเหมาะสม
กบัธุรกิจ โดยวตัถปุระสงค์เพ่ือการรักษามาตรฐานและพฒันาการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร 
และสื่อสารไปยงักรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานบริษัทฯ เก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

2. ทบทวนหลกัการการก ากบัดแูลกิจการ ข้อบงัคบั จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนกังานของบริษัทฯ ให้เป็น
ปัจจบุนัสม ่าเสมอ เหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชาสมัพนัธ์การก ากบัดูแลกิจการของบริษัทฯ และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศของบริษัทฯ ให้กบัสาธารณชนในวงกว้าง 

4. พิจารณาและคดัเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
กลุ่มบริษัทฯ โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ หรือวิธีการสรรหาอย่างมีความเหมาะสมและมีความโปร่งใส เพ่ือน าเสนอต่อท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุติั  

5. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดท ารายงานของ
คณะกรรมการสรรหาเพ่ือเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ   ซึ่งมีการลงนามโดยประธานคณะกรรมการ   
สรรหา 

6. พิจารณาแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ ทัง้ท่ีเป็นตัวเงินและมิใช่ตัวเงินให้แก่
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้ จัดการโดยวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีวิธีการพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและ
สมเหตสุมผลเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 
 
 
 



 

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ท่าน ดงันี ้ 

 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายวิมล วงษ์จนัทร์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
4. นางลกัขณา ร่มร่ืน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

            โดยมี นางสาวสภุาณี  พลชยั เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ก ำหนดให้มีกำรประชุมปีละคร้ัง 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระนัน้ อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือให้กรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ านวนครบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนจะอยูใ่นต าแหน่งได้เพียงวาระที่เหลือของกรรมการบริหารความเสี่ยงซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงกรอบบริหารความเสี่ยง เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิ 

2. วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือท่ีจะสามารถติดตาม ประเมินผล และ
ควบคมุดแูลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได้ 

3. พิจารณาอนมุตัิการใช้เคร่ืองมือในการประเมินความเสี่ยง ให้มีความเหมาะสมกบันโยบายการบริหารความเสี่ยง 

4. ติดตามให้มีการปฏิบตัิตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงอยา่งมีประสิทธิภาพอยูส่ม ่าเสมอ 

5. ดแูลความเพียงพอของทรัพยากรท่ีใช้ในการบริหารความเสี่ยง 

6. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบและต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เก่ียวกับสถานะความเสี่ย งของบริษัทฯ และ
แนวทางในการบริหารจดัการความเส่ียงเหลา่นัน้ 

 



 

 

คณะกรรมการบริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 
 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายวิมล วงษ์จนัทร์ กรรมการบริหาร 
3. นายวชัร วิทยฐานกรณ์ กรรมการบริหาร 
4. นางลกัขณา ร่มร่ืน กรรมการบริหาร 
5. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ กรรมการบริหาร 

           โดยมี นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร  เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการบริหาร ซึง่พ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้  อาจได้รับ
เลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกได้ กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตอ่ืุนใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริหาร เพ่ือให้กรรมการบริหารมีจ านวนครบตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการบริหารแทนจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ีเหลือของ   กรรมการบริหาร
ซึง่ตนทดแทน 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริหาร ดงันี ้

1. บริหาร และด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการบริหาร และ
ด าเนินกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวต้องเป็นไปตามนโยบาย แนวทาง    หรือแผนการด าเนินงาน ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก าหนด 

2. ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัทฯให้
สอดคล้องและเหมาะสมต่อสภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขนั เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เหน็ชอบ 

3. ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 
ท่ีได้รับอนมุตัิไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. มีอ านาจอนมุตัิและด าเนินการวงเงินไมเ่กิน 3 ล้านบาท 

5. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 



 

 

 

 ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ 
หรือมอบอ านาจช่วงท่ีท าให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการท่ี
ตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง     ทาง
ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ 

เลขานุการบริษัทฯ 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556  เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และ
ความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัทฯ  และในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ได้มี
มติแตง่ตัง้  นางสาวฐิติกานต์   สง่าเนตรเพชร เป็นเลขานกุารบริษัทแทนเลขานกุารบริษัททา่นเดิมท่ีลาออก 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ  

1. ดูแลและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการและผู้ บริหารเก่ียวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ท่ีคณะกรรมการ  
บริษัทฯ จะต้องทราบ 

2. ปฏิบตัิหน้าท่ีในการดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจดัประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
การประชมุผู้ ถือหุ้น บนัทกึรายงานการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชมุผู้ ถือหุ้น และดแูลประสานงานให้
มีการปฏิบตัิตามมติของท่ีประชมุดงักลา่ว 

3. จดัท าและเก็บเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

1) ทะเบียนกรรมการ 

2) หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัทฯ 

3) หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

5. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 5 ทา่น ดงันี ้ 

ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
1. นายธงชยั ตนัสทุตัต์ กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวิมล วงษ์จนัทร์ ผู้จดัการฝ่ายผลิต 
3. นางลกัขณา ร่มร่ืน ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
4. นายภวินท์ปรีชา ใหญ่กวา่วงศ์ ผู้จดัการฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า 
5. นายพิรุณ              เอือ้อจัจิมากลุ ผู้จดัการฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ได้มีมติก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีของ
กรรมการผู้จดัการ ดงันี ้

1. ดูแล บริหารงาน ด าเนินงาน และปฏิบัติงานประจ าตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และให้
เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือ มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. จดัท าวิสยัทศัน์ ยทุธศาสตร์การด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงานของบริษัทฯ  เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติ และมีหน้าท่ีรายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

3. ก าหนดและปรับเปลี่ยนโครงสร้างการจัดการ การบริหารของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการด าเนินงานของ
บริษัทฯ และสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

4. มีอ านาจอนมุตัิและด าเนินการวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท และมีอ านาจอนมุตัิและด าเนินการเกินกว่าวงเงินท่ีก าหนดได้
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหาร เช่น เงินเดือน สวสัดิการ ค่าลว่งเวลา และโบนสั เป็นต้น ค่าธรรมเนียม และภาษีอากร
ทกุประเภท ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัซือ้วตัถดุิบ และค่าใช้จ่ายตามสญัญาท่ีผ่านการ
อนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

5. มีอ านาจว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับพนักงานในระดับท่ีต ่ากว่า
กรรมการผู้จดัการ โดยสามารถแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนได้ 

6. มีอ านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบงัคบั และค าสัง่เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 

7. พิจารณาอนมุตัิการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเป็นเง่ือนไขปกติการค้า เช่น การซือ้ขายสินค้าตามราคาตลาด และให้
เง่ือนไขทางการค้าเหมือนลกูค้าทัว่ไป ทัง้นี ้ภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ  

8. ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย 



 

 

 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดัการนัน้จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ หรือ
มอบอ านาจช่วงท่ีท าให้กรรมการผู้จดัการ และ/หรือผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้จดัการสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคล
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับ
บริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติและเง่ือนไขการค้าปกติ 

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 ในการคดัเลือกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ คณะกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งในขณะนัน้
จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมโดยจะพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และแผนงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ การอุทิศเวลา รวมทัง้บุคคลท่ีจะได้รับแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ จะต้องมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท มหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ีเก่ียวข้อง     โดยการแต่งตัง้
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ท่ีประชมุ   ผู้ ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi90rvB5f_ZAhUENI8KHb9aBzcQjRx6BAgAEAU&url=https://holycrosskearney.org/board-of-directors/&psig=AOvVaw1zIKY5bvDBCdvZnyDKDm3G&ust=1521803292184325


 

 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 รายละเอียดค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับส าหรับปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และส าหรับปี 2559  สิน้สดุวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2559  และส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงันี ้

หน่วย: บาท 

ชื่อ – นามสกุล 
งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 58 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 งวดปี สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 

ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม ค่าตอบแทน เบีย้ประชุม รวม 

1. รศ. ประยรู        บญุประเสริฐ 680,000 48,000 728,000 700,000 40,000 740,000 700,000 40,000 740,000 

2. นางสาวทิพวรรณ    อทุยัสาง 440,000 48,000 488,000 460,000 40,000 500,000 460,000 40,000 500,000 

3. นางสาวพิกลุ     ทกัษิณวราจาร 440,000 48,000 488,000 460,000 40,000 500,000 460,000 32,000 492,000 

4. นายธเนตร        นรภมูพิิภชัน์ 313,333 40,000 353,333 460,000 40,000 500,000 460,000 40,000 500,000 

5. นายธงชยั          ตนัสทุตัต์ 80,000 - 80,000 100,000 - 100,000 100,000 - 100,000 

6. นายวิสทุธิ         วิทยฐานกรณ์ 176,000 48,000 224,000 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 

7. นายปราโมทย์   สนัติวฒันา 176,000 48,000 224,000 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 

8. นายวรวฒุิ         ตัง้พิรุฬห์ธรรม 64,000 32,000 96,000 196,000 32,000 228,000 196,000 40,000 236,000 

9. นายวชัร            วิทยฐานกรณ์ 80,000 - 80,000 156,000 24,000 180,000 196,000 40,000 236,000 

10. นายสมศกัดิ์    ศิวะนาวนิทร์ 68,000 - 68,000 - - - - - - 

11. นายจารุพจน์   ณีศะนนัท์ 112,000 16,000 128,000 - - - - - - 

D & O Liability  Insurance 265,056 - 265,056 220,880 - 220,880 210,840 - 210,840 

รวมทัง้สิน้ 2,894,389 328,000 3,222,389 3,144,880 280,000 3,424,880 3,174,840 312,000 3,486,840 

 
 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ไมมี่ – 

2.  คา่ตอบแทนคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน 
 - ไมมี่ – 

3.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ไมมี่ – 

4.   คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
 - ไมมี่ – 
 
 



 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 คา่ตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ ซึง่เป็นกรรมการ (ไมร่วมคา่ตอบแทนท่ีได้รับในฐานะกรรมการบริษัทฯ) และผู้บริหาร
ของบริษัทฯ ท่ีไมใ่ช่กรรมการ ในรูปของเงินเดือนและโบนสัสามารถสรุปได้ดงันี ้

 งวดปีสิน้สุดวันที่ 

31 ธ.ค. 58 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 
จ านวน (คน) 5 4 5 

คา่ตอบแทน (บาท) 11,188,525 9,335,801 7,739,200 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2556 

ยอดสะสมกองทนุ 

ส ารองเลีย้งชีพ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

2,123,126 2,165,912 2,335,732 

 

 บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการน าหลกับรรษัทภิบาลมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ  จึง
ได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 นโยบายการก ากับดแูลกิจการของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของ              
ผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ การเข้าร่วม
ประชมุเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั ง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อ
บริษัทฯ เช่น การจดัสรรเงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และ การอนมุตัิ
รายการพิเศษ เป็นต้น 

 



 

 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการในเร่ืองตา่งๆ เพ่ือสง่เสริมและอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง ดงันี ้

 บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 7 
วัน หรือตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย และประกาศต่างๆ ก าหนด ซึ่งหนังสือเชิญประชุมจะระบุถึงวัน เวลา สถานท่ี 
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น และวาระการประชมุ โดยมีค าชีแ้จ้งและเหตผุลประกอบในแต่
ละวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด และ
รายช่ือของกรรมการอิสระ  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นแทนได้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้น   ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่าน
เวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุ 

 ก่อนด าเนินการประชมุบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนบัคะแนน
เสียงในท่ีประชุม และเม่ือมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาอย่าง
เหมาะสมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสแสดงความคิดเห็น และสอบถามบริษัทฯ โดยมีกรรมการและผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องร่วม
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบข้อซกัถามและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 

 ในกรณีท่ีวาระการประชมุมีหลายรายการ เช่น วาระแตง่ตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ 

 ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะจดัท าบนัทึกรายงานการประชมุท่ีถกูต้องครบถ้วน ซึ่งจะระบุถึงขัน้ตอนการ
ลงคะแนน ค าถามค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทัง้คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ  งดออก
เสียง รวมทัง้จะบนัทกึรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชมุและกรรมการท่ีลาประชมุ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผล
การลงมติท่ีเว็ปไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชมุหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวนั
ท าการถดัไป และจะจดัส่งรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั และเผยแพร่รายงาน
การประชมุดงักลา่วในเวป็ไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 การปฏบัิตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไม่ใช่ผู้บริหาร รวมทัง้          
ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการในดงักลา่ว ดงันี ้

 บริษัทฯ จะจดัท าหนงัสือเชิญประชมุเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบัและเผยแพร่พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุภาษาไทย 

 บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นตามล าดบัระเบียบวาระท่ีได้ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุม และจะไม่เพิ่มวาระ
การประชมุท่ีไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อน
ตดัสินใจ 

 
 



 

 

 บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ โดยส่งข้อมูลของ
บคุคลท่ีเสนอช่ือพร้อมหนงัสือยินยอมให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด  

 บริษัทฯ จะส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้ นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม             
ผู้ ถือหุ้น เพ่ือน ามาคิดคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น และบริษัทฯ จะจดัเก็บบตัรลงคะแนนไว้เพ่ือความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบับริษัทฯ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน และทนัเวลา  แก่ผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอย่างเทา่เทียมกนัผ่านเวป็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเวป็ไซต์ของบริษัทฯ 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกนักรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมลูภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้ ถือหุ้น
ในทางมิชอบ 

 บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระ
นัน้ๆ 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน 
เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทฯ ตัง้อยู่ รวมทัง้กลุ่มผู้ มีส่วนได้เสียอ่ืน เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิ
ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียเหลา่นีอ้ย่างเป็นธรรม โดยบริษัทฯ เช่ือว่าความสัมพนัธ์อนัดีกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะช่วยสง่เสริม ให้บริษัทฯ 
สามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

ผู้ถือหุ้น 

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น ได้แก่ การซือ้ขายหรือโอนหุ้น 
การมีส่วนแบ่งในก าไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมลูอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงใน  ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น  การจดัสรร
เงินปันผล การก าหนดหรือแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทนุหรือเพิ่มทนุ และการอนมุตัิรายการพิเศษ 
เป็นต้น 

2. บริษัทฯ มีหน้าท่ีสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเร่ืองต่างๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอ
ช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามค าถามต่างๆ ที่เก่ียวเน่ืองกบัวาระการ
ประชมุ เป็นต้น 

3. บริษัทฯ มีหน้าท่ีงดเว้นการกระท าอันเป็นการละเมิด หรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  เช่น ไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารท่ี
ส าคญัก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น และการเพิ่มวาระท่ีส าคญัหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมลูส าคญัโดยไม่แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้า เป็นต้น 

 



 

 

พนักงาน 

1. บริษัทฯ ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม โดยอ้างอิงจากผลการท างานของพนักงานซึ่งบริษัทฯ จะ          
วดัผลการด าเนินงานของพนกังานอยา่งเป็นธรรมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

2. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและผู้บริหาร 
รวมทัง้บริษัทฯ ได้สง่พนกังานและผู้บริหารไปอบรมกบัหน่วยงานภายนอกในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัการท างาน 

3. บริษัทฯ มีหน้าท่ีดแูลรักษาสภาพแวดล้อมการท างานให้ถกูสขุลกัษณะ เอือ้ต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนกังาน 

4. บริษัทฯ มีหน้าท่ีรักษาความเป็นส่วนตวัของพนกังาน โดยบริษัทฯ จะไม่น าข้อมลูส่วนตวัของพนกังาน เช่น เงินเดือน 
ประวตัิการรักษาพยาบาล ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องเปิดเผยข้อมูลดงักล่าว   ตาม
ข้อบงัคบั และกฎหมาย 

ลูกค้า 

1. บริษัทฯ มีหน้าท่ีสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีและความร่วมมือกบัลกูค้าในระยะยาวโดยยึดหลกัการด าเนินงานด้วยความ
ซ่ือสตัย์สจุริต 

2. บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ จะให้บริการและสินค้าท่ีมี
คณุภาพ มีความปลอดภยัต่อผู้บริโภค ตามข้อก าหนดท่ีได้ให้ไว้กบัลกูค้า รวมทัง้ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อตกลงท่ีมี
ตอ่ลกูค้าอยา่งเคร่งครัด 

คู่ค้าและเจ้าหนี ้

1. บริษัทฯ ค านึงถึงความเสมอภาค เป็นธรรม และความซ่ือสตัย์ในการด าเนินงานธุรกิจ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อตกลงท่ีก าหนดร่วมกนัอยา่งเคร่งครัด 

2. บริษัทฯ จะรักษาจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ โดยจะไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไมส่จุริตในการค้า
กบัคูค้่า 

 

 

 

 

 



 

 

คู่แข่งทางการค้า 

1. บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริมการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

2. บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าตามหลักกฎหมาย และยึดถือหลักการปฏิบัติท่ีดี ซึ่งบริษัทฯ จะไม่ท าลาย
ช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ใส่ร้ายโดยปราศจากมลูความจริง หรือการกระท าอ่ืนใดท่ีไม่เป็นธรรม
ตอ่การแข่งขนั 

หน่วยงานราชการ 

1.  บริษัทฯ มีหน้าท่ีปฏิบตัิตามข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท 

2.  บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัความโปร่งใส และความซ่ือสตัย์สจุริตในการติดต่อท าธุรกรรมกบัเจ้าหน้าท่ี และหน่วยงาน
รัฐ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะต่อต้านการให้สินบนกับเจ้าหน้าท่ีรัฐในรูปแบบต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวก หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ กบับริษัทฯ 

สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน 

1. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้
สง่เสริมการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ 

2. บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
ข้อบงัคบั และกฎหมายต่างๆ อยา่งเคร่งครัด  

 นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ หรือร้องเรียนในเร่ืองต่างๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทฯ โดยสามารถส่งเร่ืองร้องเรียนมาทางไปรษณีย์มายงัส านักงานเลขานุการบริษัทฯ ตามท่ีอยู่บริษัทฯ หรือทางอีเมล์ 
thitikan@prodigy.co.th ทัง้นี ้ข้อมลูเร่ืองร้องเรียนจะถกูเก็บไว้เป็นความลบั โดยกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่ตรวจสอบ
ข้อมลู และเสนอแนวทางแก้ไข และรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูท่ีถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย
ได้รับข้อมลูท่ีมีความเทา่เทียมกนั และมีความน่าเช่ือถือ โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมลูบนเวป็ไซต์ของบริษัทฯ อยา่งสม ่าเสมอ 

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัตอ่สาธารณะชน เช่น วิสยัทศัน์และพนัธกิจ ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
รายช่ือคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน รายงานฐานะทางการเงิน ปัจจยัความเสี่ยงและนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงวิธีการจัดการด้านความเสี่ยงต่างๆ การถือหุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ และผู้บริหาร
ระดบัสงู คา่สอบบญัชีและคา่บริการอ่ืนของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น 

 



 

 

 

 โดยในปัจจบุนัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และประชาชนทัว่ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมลูของบริษัทฯ 
ได้ท่ี นางสาวฐิติกานต์  สง่าเนตรเพชร ติดต่อโทร (034) 332611-2 หรือท่ีอีเมล์ ir@prodigy.co.th 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชดุ
ย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือก ากบัดแูลกิจการเพ่ือประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

        โครงสร้างคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีหลากหลาย ท าหน้าท่ี
พิจารณาในเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวเน่ืองกับการบริหารงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นในท่ี
ประชมุ และมีอิสระในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เพื่อก ากบัดแูลให้การด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างถกูต้อง มี
ประสทิธิภาพ และโปร่งใส 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจ านวน 
4 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดและไม่น้อยกว่า 3 ท่าน 
ทัง้นี ้กรรมการทุกรายของบริษัทฯ ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี  กจ. 8/2553 เร่ือง  
การก าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

        บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองส าคญัเ ก่ียวกบัการด าเนินงาน เช่น วิสยัทศัน์และ
ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ รวมทัง้ก ากบั ควบคมุ ดแูลให้ฝ่ายจดัการด าเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะใช้วิจารณญาณ และ
ความรอบคอบในการตดัสินใจ และปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของ
บริษัทฯ 

การประเมนิตนเองของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ จะจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองประจ าทกุปี เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานใน
ปีท่ีผ่านมา และพิจารณาหาแนวทางเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ 

 

 



 

 

 

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษัทฯ ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการไว้อย่างชดัเจน โดยค่าตอบแทนดงักลา่วต้องได้รับการอนมุตัิ
จากการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี (Annual General Meeting (AGM) ทกุปี กรณีท่ีกรรมการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมาย
ให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มมากขึน้ เช่น การเป็นกรรมการตรวจสอบร่วมด้วย เป็นต้น จะได้รับคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมกบั
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึน้ด้วย ซึง่ต้องพิจารณาตามความสามารถของบริษัทฯ ประกอบด้วย การ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารได้ก าหนดให้มีความเช่ือมโยงกบัผลงานของบริษัท และการปฏิบตัิงานของผู้บริหารแต่ละคนเป็น
ประจ าทกุปี  

การประชุมคณะกรรมการ 

 การประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เน้นความส าคญัเร่ืองการติดตามและการรับรองผลการด าเนินงานรายไตรมาส และ
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้คณะกรรมการบริหารน าไปพิจารณาและด าเนินการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ 
ตอ่ไป ตลอดจนการรายงานความเสี่ยงในการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีส าคญั  

 การประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครัง้จะมีเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ จัดท าวาระต่างๆ ของการประชุม และ
ด าเนินการจัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม รวมถึงการบันทึกการ
ประชมุ โดยบนัทึกข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเป็นรายคณะอนกุรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร ส่วนในภาพรวมนัน้ บริษัทฯ ได้ มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมกรรมการท่ีผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริษัทอยา่งเป็นระบบและพร้อมให้คณะกรรมการของบริษัท และผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

 การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันกรณีท่ีกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ ถือหุ้น
ในทางมิชอบดงันี ้

1) บริษัทฯ ก าหนดให้มีการป้องกันการน าข้อมลูของบริษัทฯ ไปใช้ โดยก าหนดให้หน่วยงานท่ีรู้ข้อมลูห้ามน าข้อมลูไป
เปิดเผยยงัหน่วยงานหรือบคุคลท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

 
2) ผู้ บ ริหารของบริษัทฯ ท่ีได้ รับทราบข้อมูลท่ี เป็นสาระส าคัญและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ท่ี มีผลต่อ                       

การเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนท่ีจะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยการ
ก าหนดห้ามผู้บริหารท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมูลท่ีเป็น
สาระส าคญัจะเปิดเผยสูส่าธารณชน  

 



 

 

 
 

3) เม่ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารมีหน้าท่ีในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทตามมาตรา 59 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพย์ของ
กรรมการ และผู้บริหาร ทัง้นีจ้ านวนหลกัทรัพย์ท่ีผู้บริหารต้องรายงานนัน้ จะต้องนบัรวมการถือของผู้บริหาร    คูส่มรส 
และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการถือทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเม่ือพิจารณาถึงท่ีสดุแล้ว พบว่า ท่ีแท้จริง 
ผู้บริหาร คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้ มีกรรมสิทธ์ิในหลักทรัพย์นัน้ เช่น การถือโดยบุคคลอ่ืนใน
ลกัษณะอ าพราง (Nominee) หรือการถือผา่นกองทนุสว่นบคุคล เป็นต้น  

 
4) บริษัทฯ ได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือน าไปเปิดเผย

จนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา กา ร
ตกัเตือนเป็นอกัษร การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุล่ออก ปลดออกหรือให้
ออก ทัง้นี ้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระท า และความร้ายแรงของความผิดนัน้ๆ 
 

 นโยบายการท ารายการระหว่างกันของบริษัทฯ 
 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ เพ่ือป้องกนัการเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจได้วา่การท ารายการระหวา่งกนัเป็นเพ่ือผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสดุของบริษัทฯ ดงันี ้

1. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะจดัท ารายงานการมีสว่นได้เสียของตนเองและบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้แก่บริษัทฯ 
2. เม่ือบริษัทฯ มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั รายการท่ีเก่ียวโยงกนัจะต้องได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริหาร คณะกรรมการบริษัทฯ หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการท่ีมีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็น
เง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนมุตัิในหลกัการแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
การท ารายการท่ีเก่ียวโยงตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

3. ในการพิจารณาการท ารายการเก่ียวโยงกนั บริษัทฯ อาจแต่งตัง้ผู้ประเมินราคาอิสระหรือท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
(แล้วแตก่รณี) เพ่ือให้ความเหน็ในการท ารายการเก่ียวโยงท่ีส าคญั  

4. การท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯต้องก าหนดราคา และเง่ือนไขเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s 
Length Basis) ซึง่ต้องเป็นธรรม สมเหตสุมผล และก่อให้เกิดผลประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ  

5. ผู้ มีสว่นได้เสียกบัการท ารายการเก่ียวโยงจะไม่สามารถอนมุตัิและออกเสียงลงมติในเร่ืองดงักลา่วได้ 
 

บุคลากร 
จ านวนบุคลากร 
 พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีจ านวนรวม
ทัง้สิน้ 325 คน และ  330  คน ตามล าดบั ซึง่แบง่เป็นสายงานได้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 



 

 

 

 

 

    

 

   

 

      หมายเหตุ  ในปี 2559 พนกังานฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาสนิค้า เป็นหน่วยงานยอ่ยของฝ่ายการผลติ 

ค่าตอบแทนพนักงาน  

 คา่ตอบแทนพนกังานของบริษัทฯ (ไมร่วมผู้บริหาร) สามารถสรุปได้ดงันี ้

ประเภท 

ผลตอบแทนของพนักงาน (บาท) 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 59 

ส าหรับปี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธ.ค. 60 

เงินเดือนพนกังาน 54,436,334 66,154,114 

โบนสัพนกังาน 10,066,580 11,526,302 

รวมเงนิเดือนและโบนัสพนักงาน 64,502,914 77,680,116 

คา่สทิธิประโยชน์พนกังาน   1,976,947 1,949,364 

รวมค่าตอบแทนพนักงาน 66,479,861 79,629,480 

พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้จดัตัง้สหภาพพนกังาน แต่ได้จดัให้มีการเลือกตัง้ตวัแทนพนักงาน เพ่ือเป็นคณะกรรมการ
สวสัดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทัง้บริษัท เป็นผู้
เลือกตวัแทนพนกังานท่ีลงสมคัร ซึง่ผู้ ท่ีได้รับการเลือกให้เป็นตวัแทนพนกังานจะมีวาระการด ารงต าแหน่งในระยะเวลา 2 ปี  โดย
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุคนอย่างเป็นธรรม และถกูต้องตามกฎหมาย ท าให้บริษัทฯ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
พนกังาน  

 

 

สายงานหลัก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 

   พนกังานฝ่ายการผลิต 270 257 

   พนกังานฝ่ายธุรการและคลงัสินค้า 46 48 

   พนกังานฝ่ายบญัชี 4 4 

   พนกังานฝ่ายการตลาด 5 5 

   พนกังานฝ่ายควบคมุคณุภาพและพฒันาสนิค้า - 16 

รวม  325 330 



 

 

ข้อพพิาทแรงงาน 

 -ไมมี่- 
 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการพฒันาทรัพยากรบคุคล เน่ืองจากทรัพยากรบคุคลท่ีมีคณุภาพถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท า
ให้บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการด าเนินงานมาถึงทกุวนันี ้โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาทกัษะด้านการบริหาร การจดัการ การ
บริการ วิศวกรรม และการท างานเป็นทีม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ  

 

 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัในการด าเนินงานธุรกิจอย่างโปร่งใส และด้วยความซ่ือสตัย์ เน่ืองจากการคอร์รัปชัน่เป็น
ปัญหาและอปุสรรคต่อการพฒันาประเทศ บริษัทประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริตและได้รับอนุมตัิการเข้าร่วมโครงการแล้วเม่ือ วนัท่ี 16 ธันวาคม 2558 แล้วนัน้  บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติและพัฒนาไปสู่องค์กรท่ียั่งยืนต่อไปในการด าเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการประชุม
คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2560  และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 
1/2561 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561ได้มีมติเห็นควรอนมุตัิปรับปรุงนโยบายฯ ฉบบัดงักลา่ว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปช่ัน (Anti-Corruption Policy) 
 
 ด้วยความมุ่งมั่น ในการด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส  เป็นธรรม  ให้ความส าคัญกับหลกัการ การก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
รับผิดชอบและระมดัระวงัภายใต้กฎหมาย  ระเบียบข้อบงัคบั และ มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
 “บริษัทฯ” จึงได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติและพัฒนาไปสู่
องค์กรท่ียัง่ยืนตอ่ไป 
 



 

 

1. วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
นโยบายนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือ 
1.1 แสดงถงึทิศทาง และ กรอบการด าเนินการของบริษัทฯ เก่ียวกบัการตอ่ต้าน และ ป้องกนัการทจุริต 

คอร์รัปชัน่ตามหลกัการและแนวปฏิบตัิท่ีดี อนัเป็นท่ียอมรับ ว่าเหมาะสมส าหรับการปรับใช้ให้สอดคล้องกบั
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสงัคมของประเทศ 

1.2 เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ และ ความร่วมมือของ กรรมการ  ผู้บริหาร  พนกังาน และ ผู้ เก่ียวข้องกบั 
นโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่  เพื่อเป็นแนวทางปฏิบตัิ  เพ่ือสง่เสริมให้บริษัทฯ  เป็นองค์กรท่ีมีการบริหาร 
จดัการท่ีดีมีประสทิธิภาพ  มีจรรยาบรรณ และ มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 
ดงันัน้  พนกังานควรท าความเข้าใจในเนือ้หาของนโยบายฉบบันี ้และปฏิบตัิตามอยา่งถกูต้อง 
“บริษัทฯ” จะพิจารณาลงโทษพนกังานท่ีฝ่าฝืนนโยบายและท าให้เกิดความเสียหายตอ่ “บริษัทฯ” 

1.3 บริษัทฯ มีค านิยมท่ีจะไมเ่ข้าไปมีสว่นร่วมกบัการคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และให้ความร่วมมือกบัองค์กรอ่ืนๆ ใน
การต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 
 

2. นิยาม "คอร์รัปช่ันและสนิบน"  
      “คอร์รัปช่ัน” หมายถึง การใช้อ านาจหรือหน้าท่ีโดยทจุริตเพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือบคุคลอ่ืน  รวมถงึการติด
สินบน การกรรโชก  การฉ้อโกง การหลอกลวง การสมรู้ร่วมคิด การสมยอมกนั การยกัยอกเงิน การฟอกเงิน และ
การกระท าอื่น ๆ  ท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั 
        “สินบน” หมายถึง การกระท าในรูปแบบใด ๆ ท่ีเป็น การเสนอ การให้สญัญา การมอบให้ การยอมรับ การ
เรียกร้องที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ในลกัษณะท่ีเป็นการจูงใจใหมี้การปฏิบติัใด ๆ  ท่ีขดัต่อกฎหมาย
หรือขดัต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
        ผลประโยชน์ในรูปแบบตา่งๆ ให้รวมถึงของขวญั บริการ เงินสด หรือรูปแบบอื่น ๆ ท่ีอาจให้โดยตรง หรือผ่าน
บคุคลอ่ืน หรือเพ่ือบคุคลอ่ืนด้วย 
        การจงูใจให้มีการปฏิบตัิใดๆ ให้รวมถึงการกระท าตอ่เจ้าหน้าท่ีรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาคเอกชนด้วย 
2.1 รูปแบบการคอร์รัปช่ัน และสินบนและนโยบายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.1.1 การช่วยเหลือทางการเมือง 
การช่วยเหลือทางการเมืองที่สอดคล้องตามท่ีกฎหมายก าหนดให้สามารถกระท า โดยต้องปฏิบตัิ
อยา่งโปร่งใสและมีการเปิดเผยอยา่งเหมาะสม    และได้รับความเหน็ชอบในหลกัการจาก
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะผู้บริหารบริษัท 

2.1.2 การบริจาคเพื่อการกุศล 
การบริจาคเพ่ือการกศุลถือเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมองค์กรของบริษัท  เพ่ือช่วยเหลือผู้ ด้อย 
โอกาสในสังคม เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือเพ่ือการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตอย่างถ้วนหน้า  ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต ทัง้นี ้การบริจาคเพ่ือการกุศล
ดงักล่าวต้อง ได้รับอนุมัติ ตามกระบวนการท่ีบริษัทก าหนดและกระท าอย่างโปร่งใส พร้อมกับมี
วตัถปุระสงค์ของการบริจาคอย่างชดัเจน  และจะต้องไม่มีการบริจาคใด ๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือบงัหน้าหลบ
เลี่ยงการคอร์รัปชัน่และสนิบน 



 

 

2.1.3 การให้เงนิสนับสนุน 
การให้เงินสนบัสนนุโดยทัว่ไปแล้ว จะท าเพ่ือสง่เสริมภาพลกัษณ์หรือช่ือเสียงขององค์กร ซึง่ปกติมกั
กระท าผ่านกิจกรรมต่าง ๆ การให้เงินสนับสนุนจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์การพิจาณาตัดสินใจท่ี
โปร่งใส มีการท าสัญญาหรือมีหลักฐานการให้เงินอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องได้รับอนุมัติตาม
กระบวนการท่ีบริษัทก าหนดและจะต้องไม่มีการให้เงินสนบัสนนุใด ๆ ท่ีท าขึน้เพ่ือบงัหน้าหลบเลี่ยง
การคอร์รัปชัน่และสนิบน 

2.1.4 ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ค่าของขวญั ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ อาจน ามาซึง่ความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน่ ดงันัน้ 
กรรมการและพนกังานทกุคน จะต้องไม่รับหรือให้ของขวัญหรือการบริการต้อนรับ ท่ีตระหนกั
ได้โดยทัว่ไปว่ามีการหวงัผลท่ีจะน าไปสู่การคอร์รัปชัน่ อย่างไรก็ดี หากการรับหรือให้ของขวญัหรือ
การบริการต้อนรับ ไม่ได้มีข้อผกูมดัหรือสร้างภาระให้เกิดความรู้สกึว่าต้องมีการตอบแทนท่ีเป็นการ
คอร์รัปชั่น และสอดคล้องตามธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติเป็นปกติ ก็เป็นสิ่งท่ีกระท าได้หาก
สอดคล้องตามเกณฑ์และจรรยาบรรณท่ีบริษัทก าหนด    หากอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมอ่าจปฏิเสธการ 
รับของขวญัหรือผลประโยชน์ดงักลา่วในขณะนัน้ ผู้ รับต้องแจ้งผู้บงัคบับญัชาทนัที 

3. มาตรการต่อต้านคอร์รัปช่ันและแนวทางปฏบิัตเิกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปช่ันและสนิบน 

บริษัทมุ่งมั่นท่ีจะน ามาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือต่อต้านคอร์รัปชั่นและสินบนไปใช้ โดยมาตรการนี ้
จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและสื่อสารให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน ตลอดจน
บคุคลภายนอกทราบอยา่งสม ่าเสมอ  เพ่ือปลกูฝังวฒันธรรมไมย่อมรับการคอร์รัปชัน่และสนิบนโดยเดด็ขาด 
              กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น ในทุกรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม  โดย
ครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  และให้มีการสอบทานการปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่อยา่งสม ่าเสมอ  ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการด าเนินการ  เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ  ระเบียบ ข้อบงัคบั และ ข้อก าหนดของกฎหมาย  

 
         4. ขอบเขตการบังคับใช้ 

       นโยบายฉบบันีบ้งัคบัใช้กบั กรรมการ  ผู้บริหาร และ พนกังานของ “บริษัทฯ” โดยมีค านิยาม ดงันี ้
4.1 กรรมการบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการของบริษัทฯ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น หรือ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
4.2 คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ  ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท 
4.3 พนกังานของ “บริษัท” ได้แก่พนกังานทกุต าแหน่ง และทกุระดบั  ซึง่รวมถงึผู้จดัการ ผู้บริหาร 

     ระดบัสงู  ท่ีปรึกษา  ทัง้ท่ีเป็นพนกังานประจ า และ พนกังานชัว่คราว 
 

5.หน้าที่ความรับผิดชอบ 
5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและรับผิดชอบก าหนดนโยบายและก ากบัดแูล  ให้บริษัทฯ มีระบบที่ 
      สนบัสนนุการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ท่ีมีประสทิธิภาพ  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ตระหนกัและให้ความส าคญั  
      กบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่และปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรมองค์กร 



 

 

 
5.2 คณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบใน

การสอบทานระบบการควบคมุภายในของ ระบบงานตา่งๆ ในบริษัทฯ  ให้มีการปฏิบตัิอยา่งมีประสิทธิภาพ
และไมมี่การคอร์รัปชัน่รวมถงึ รายงานผลการสอบสวนการคอร์รัปชัน่ตอ่คณะกรรมการบริษัทฯ 

5.3 คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการก าหนดระบบและให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น  รวมทัง้สื่อสารไปยังพนักงานและผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่าย  ทบทวน
ความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจระเบียบ  
ข้อบงัคบัและข้อก าหนดของกฎหมาย 

5.4 ผู้ตรวจสอบภายใน  มีหน้าท่ีและรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบตัิงานวา่เป็นไปอยา่ง 
ถกูต้อง  ตรงตามนโยบาย  แนวปฏิบตัิอ านาจด าเนินการ  ระเบียบปฏิบตัิ  กฎหมาย  และข้อก าหนดของ
หน่วยงานก ากบัดแูล  เพ่ือให้มัน่ใจว่ามีระบบควบคุมท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้าน
การคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้  และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

5.5 พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้สอดคล้องกับนโยบายนี ้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืน
นโยบายนีจ้ะต้องรายงานตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือผา่นช่องทางการรายงานท่ีก าหนดไว้ 

 
6. นโยบายและแนวทางการปฏิบัต ิ

       6.1 บททั่วไป 
                           6.1.1 กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และ พนกังานทกุระดบั ต้องปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ และ 
                                    จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และ ไมด่ าเนินการเรียกร้อง หรือเข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องในการ 
                                    คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้ครอบคลมุถึงทกุหน่วยงาน และทกุ 
                                    หน่วยงานภายนอกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ท่ีบริษัทฯเข้าไปมีสว่น 
                                    เก่ียวข้อง 
                6.1.2 พนกังานไมพ่งึละเลยหรือเพิกเฉยเม่ือพบเหน็การกระท าท่ีเข้าข่ายการคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบั 
                                    บริษัทฯ ต้อง แจ้งให้ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการ 
                                    ตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่งๆหาก มีข้อสงสยัหรือ   ข้อซกัถามให้ปรึกษากบัผู้บงัคบับญัชา หรือ 
                                    บคุคลท่ีก าหนดให้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั การติดตามการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ 
                                    ของบริษัทฯผา่นช่องทางท่ีก าหนดไว้ 

                   6.1.3  ผู้ ท่ีกระท าการคอร์รัปชัน่ เป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึง่ต้องได้รับการ 
                             พิจารณาลงโทษ     ทางวินยัตามท่ีบริษัทฯก าหนดไว้ ซึง่อาจรวมถึงการเลกิจ้าง การให้ชดเชย 
                              ความเสียหายและโทษทางแพง่ หรือทางอาญา 
                   6.1.4   บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบคุลากรท่ีปฏิเสธหรือแจ้งเร่ืองการคอร์รัปชัน่ท่ี 

     เก่ียวข้องกบับริษัท  โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ท่ีให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ         
      6.1.5   บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะสร้างและรักษาวฒันธรรมองค์กรท่ียดึมัน่วา่การคอร์รัปชัน่เป็นสิ่งท่ียอมรับ 

     ไมไ่ด้ ทัง้การ ท าธุรกรรมกบัภาครัฐและภาคเอกชน 
 



 

 

 
                    6.2  บริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกจิและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                 6.2.1   บริษัทฯ จะจดัให้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ กบับคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบั 

   บริษัทฯหรืออาจ เกิดผลกระทบตอ่บริษัทฯในเร่ืองที่ต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้าน 
   คอร์รัปชัน่ 

6.3 การประเมนิความเส่ียง ผู้บริหารของบริษัทฯต้องมีความเข้าใจถงึความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จาก 
   การคอร์รัปช่ัน ดังนัน้ 

                                6.3.1    ฝ่ายบริหารจะต้องประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน่ท่ีอาจเกิดขึน้เป็นประจ าอยา่งน้อยปี 
     ละ 1 ครัง้  และทบทวนมาตรการจดัการความเส่ียงให้มีความเหมาะสมท่ีจะป้องกนัความ 
     เสี่ยงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได้  

6.4 การควบคุม 

6.4.1   บริษัทฯ จะรักษาระบบการควบคมุภายในให้มีประสทิธิผลเพ่ือตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ ซึง่ 
 ครอบคลมุทัง้ด้านการเงิน และการด าเนินการของกระบวนการทางบญัชีและการเก็บบนัทกึ 
 ข้อมลู รวมถงึกระบวนการอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ 

6.5 การก ากับตดิตามและสอบทาน 
                                6.5.1  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประเมินความเสี่ยงและทบทวนนโยบายฉบบันีเ้ป็นประจ า 
                                          ทกุปีและเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการ 
                                          เปลี่ยนแปลง รวมทัง้ก ากบั และติดตามการน านโยบายนีไ้ปปฏิบตัิ และให้ค าแนะน าตา่งๆ อยา่ง 
                                          ตอ่เน่ือง 
                                6.5.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบระบบการควบคมุภายในและกระบวนการตา่งๆอยา่ง 
                                          สม ่าเสมอเพ่ือให้มัน่ใจวา่ระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิผลในการต่อต้านคอร์รัปชัน่  

   ทัง้นี ้จะหารือผลการตรวจสอบร่วมกบับคุคลที่เก่ียวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสมและ 
   จะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะ-กรรมการตรวจสอบได้รับทราบตอ่ไป 

 
       7. การพจิารณาโทษกรณีฝ่าผืนนโยบายต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
                     7.1 หากกรรมการ ผู้บริหารหรือพนกังานของบริษัทฯ ฝ่าฝืนนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ จะต้องได้รับโทษทาง 
                 วินยัโดยบริษัทฯจะแตง่ตัง้กรรมการสอบสวนตามสมควรแก่กรณี 
 
            8. มาตรการและช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
                 บริษัทฯ จดัให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  เก่ียวกบั การกระท าผิดกฎหมาย  จรรยาบรรณ 
                   ทางธุรกิจ หรือ พฤติกรรมท่ีอาจสอ่ถงึการทจุริตคอร์รัปชัน่ โดยจดัช่องทางการสื่อสารท่ีหลากหลายช่องทาง  เพ่ือ 
                   เปิดโอกาสให้พนกังานและผู้ มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งเบาะแส  หรือ   ข้อร้องเรียน มายงับริษัทฯ โดยสามารถแจ้ง 
                   ผ่านช่องทางการรับเร่ือง ท่ีบริษัทฯ ก าหนด ดงันี ้
 
 



 

 

 
                  8.1  ช่องทางการรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทจุริตคอร์รัปชัน่  
                          บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือรับข้อร้องเรียน ไว้ดงันี ้

- ทางไปรษณีย์ 
        น าสง่ท่ี ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
        บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาขน) 
        7/3  หมู ่3  ต าบลบางกระเบา   อ าเภอนครชยัศรี  จงัหวดันครปฐม 73120 
- ทาง email : เลขานกุารบริษัท : thitikan@prodigy.co.th 
- ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท : www.prodigy.co.th 
- กลอ่งรับข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น / ข้อร้องเรียน ภายในบริษัท 

 
   ทัง้นี ้บริษัทจะคุ้มครองสิทธิของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลู  โดยจะเก็บรักษาข้อมลูของผู้ ร้องเรียน และ ผู้ให้ข้อมลู 
     ไว้เป็นความลบัรวมถงึปกป้องดแูล เพ่ือมิให้ผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูได้รับผลกระทบใดๆ  และเม่ือท าการตรวจสอบ 
     ข้อเทจ็จริงและมีการตดัสินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  บริษัทฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้กบัผู้แจ้งและผู้ ร้องเรียนได้ทราบ 

 
              ทัง้นีใ้ห้มีผลตัง้แต ่วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์  2561 

 
 
            
 
           (รองศาสตราจารย์ประยรู   บญุประเสริฐ) 

                                                                                                            ประธานกรรมการบริษัท 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพย์สินถาวรหลัก 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 รายการและมลูคา่สทุธิตามบญัชีหลงัหกัค่าเสื่อมราคาสะสม ของทรัพย์สินถาวรหลกัท่ีใช้    
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามท่ีปรากฏในงบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดดงันี ้

รายการ 
มูลค่าสุทธิ 
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสทิธ์ิ ภาระผูกพัน 

ท่ีดินและสว่นปรับปรุงท่ีดิน 32,621,042.66 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร เคร่ืองใช้และเคร่ือง
ตกแตง่ส านกังาน 

44,057,145.19 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในโรงงาน 160,081,433.17 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 
ยานพาหนะ 3,459,446.62 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 94,059.93 เป็นเจ้าของ ไมมี่ภาระผกูพนั 

รวม 240,313,127.57  
 

ทัง้นี ้รายการทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ตามท่ีแสดงไว้ข้างต้นสามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ที่ดนิ และอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 

ที่ตัง้ ลักษณะและขนาดพืน้ที่ ลักษณะกรรมสทิธ์ิ 
วัตถุประสงค์ 
ในการถือครอง 

ภาระผูกพัน 

ที่ดนิ 
อ.นครชยัศรี           
จ.นครปฐม 

โฉนดเลขท่ี 2338 ,2339 , 
2360, 49998 และ 50149 
พืน้ท่ีรวม 17 ไร่ 93 ตารางวา 

เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

 

เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน
และส านกังานของ

บริษัทฯ 

ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 
อ.นครชยัศรี           
จ.นครปฐม 

อาคารโรงงานจ านวน 5 หลงั 
พืน้ท่ีรวม 27,000 ตารางเมตร 
อาคารส านกังาน 2 ชัน้ จ านวน 
1 หลงั พืน้ท่ีใช้สอยรวม 598 
ตารางเมตร 

เป็นเจ้าของ
กรรมสทิธ์ิ 

เป็นท่ีตัง้ของโรงงาน
และส านกังานของ

บริษัทฯ 

ไมมี่ภาระ
ผกูพนั 

  

 

 

 



 

 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 

เคร่ืองจักร ที่ตัง้ 
วัตถุประสงค์ใน 
การถือครอง 

ภาระผูกพัน 

- เคร่ืองผลติบรรจภุณัฑ์ประเภทขวด PET จ านวน 35 
  สายการผลิต ซึง่มีก าลงัการผลิตประมาณ 61.5 ล้าน 
  ขวดพลาสติกต่อเดือน 

- เคร่ืองปิดฉลากขวด PET อตัโนมตัิจ านวน 5 ชดุ ซึง่
มีก าลงัการผลติประมาณ 6 ล้านขวดพลาสติกตอ่
เดือน 
-เคร่ืองบรรจขุวด PET ใสหี่บหอ่อตัโนมตัิ จ านวน 6 
ชดุ ซึง่มีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 10.8 ล้านขวด
พลาสติกตอ่เดือน 
-เคร่ืองพนัฉลากขวด PET อตัโนมตัิ จ านวน 2 ชดุ ซึง่
มีก าลงัการผลิต 24 ล้านขวดพลาสติกตอ่เดือน 
เคร่ืองสกรีนขวดจ านวน 1 ชดุ ก าลงัการผลติประมาณ 
1 ล้านขวดต่อเดือน 

อ.นครชยัศรี  
จ.นครปฐม 

ใช้ในกระบวนการ
ผลติบรรจภุณัฑ์
ประเภทขวด PET 

ไมมี่ภาระ
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 สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ 

ประเภทสินทรัพย์ ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
หลังหักค่าเส่ือม(บาท) 

ภาระผูกพัน 

เคร่ืองใช้ส านกังานและเคร่ืองตกแตง่ เป็นเจ้าของ 601,766.04 ไมมี่ภาระผกูพนั 

เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ในโรงงาน เป็นเจ้าของ       25,749,187.27 ไมมี่ภาระผกูพนั 

  

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกจิของกลุ่มบริษัทฯ 

ประเภทสินทรัพย์ 
ลักษณะ
กรรมสทิธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ 
หลังหักค่าเส่ือม(บาท) 

ภาระผูกพัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเจ้าของ 94,059.93 ไมมี่ภาระผกูพนั 

  

 สัญญากรรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สิน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560   บริษัทฯ ได้ท าประกันภัยอัคคีภัย และประกันภัยพิบัติ  ซึ่งจะคุ้ มครองความเสียหาย               
อนัเน่ืองมาจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิดจากแก๊ส ภัยระเบิด ภัยเน่ืองจากน า้ ภัยลมพายุ ภัยต่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้า วาตภัย และธรณี
พิบตัิภยั โดยประกนัภยัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

 



 

 

 

ประเภท ประกันอัคคีภัย และประกันภัยพบิัติ 
สถานท่ีเอาประกนั 7/3 หมูท่ี่ 3 ต าบลบางกระเบา อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม 73120 
เวลาสิน้สดุการเอาประกนั 19 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. 
จ านวนเงินเอาประกนัทัง้สิน้ 766 ล้านบาท 
ผู้ เอาประกนัภยั บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

 ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 5     
ของสว่นผู้ ถือหุ้น และไมมี่ข้อพิพาทที่อาจจะสง่ผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนยัส าคญั 

  

บริษัทก าหนดให้ความรับผิดชอบต่อสงัคมเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยัง่ยืนขององค์กร บริษัทฯ มุ่งมั่นด าเนิน
ธุรกิจด้วยความถกูต้อง โปร่งใส และค านึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย ซึง่ครอบคลมุถึงสิทธิมนษุยชน 
สิทธิแรงงาน การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นธรรม การพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพและปลอดภยัต่อผู้บริโภค การพฒันาชมุชนและสงัคม 
การบริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดีและปลอดภยัให้แก่บคุลากรของบริษัท การปฏิบตัิตาม
กฎหมายและข้อก าหนดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ตลอดจนการรายงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม โดยบริษัทฯมีนโยบายดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ยึดมัน่ในหลกัการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯท าหน้าท่ีดแูลมิให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และส่งเสริมให้พนกังานทกุระดบัปฏิบตัิงานด้วยความซ่ือสตัย์และยึด
มัน่ในจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการด าเนินธุรกิจต่อผู้ มีสว่นได้เสียซึง่หมายรวมถึงผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และคู่แข่งทางการค้า โดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตวัท่ีขดัแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสีย อนัรวมถึงการเก็บรักษาความลบัท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย 

 บริษัทฯ ก าหนดแนวทางในการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีของผู้บริหารและพนกังานตามคณุค่าท่ีบริษัทมุ่งหวงั รวมถึง
จรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้ มีส่วนได้เสียต่างๆ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรมการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังานให้อยู่บนพืน้ฐานของความซ่ือสตัย์สจุริต โดยให้มีการเผยแพร่ระเบียบดงักล่าวให้
ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทัง้องค์กร และให้ติดตามผลการปฏิบัติตามระเบียบอย่าง
สม ่าเสมอ 

 



 

 

2. การเคารพสิทธิมนษุยชน 
 บริษัทฯ ก าหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเคารพในหลกัสิทธิมนษุยชนสากล 

3. นโยบายการจ้างแรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 บริษัทฯ ตระหนกัดีว่าพนกังานเป็นปัจจยัแห่งความยัง่ยืนท่ีส าคญัของบริษัท จึงเป็นนโยบายของบริษัทท่ีจะให้การ
ปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ โยกย้าย ตลอดจนพฒันาศกัยภาพของพนกังานเพ่ือความ
ยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจ 

4. นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
 บริษัทให้ความส าคญัอยา่งยิ่งในเร่ืองของ คณุภาพสนิค้า ท่ีจะต้องได้รับมาตรฐาน สะอาดถกูสขุอนามยั ปลอดภยั
ต่อการใช้งาน โดยมีการใช้ระบบสุ่มตรวจเพ่ือตรวจสอบมาตรฐานคณุภาพของวตัถดุิบและสินค้าท่ีเป็นการตรวจสอบท่ี
สายการผลิตต่างๆในทุกขัน้ตอน รวมไปถึงการตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งท่ีมาของวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิต ทัง้นี ้
มาตรฐานการผลิตระดบัสากลท่ีบริษัทได้รับการรับรองเป็นสิ่งหนึ่งในการรับประกันคณุภาพของสินค้า และการจดัการ
ของบริษัทได้เป็นอย่างดี เช่น ระบบISO9001:2015 ระบบ GMP และระบบHACCP อนัเป็นมาตรฐานสากลของระบบ
การด าเนินงานและจดัการการผลิต 

5. นโยบายการดแูลสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อมท่ีดี โดยการ
ด าเนินงานของบริษัทฯมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภณัฑ์และสินค้าท่ีไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากระบบการผลิตของ
บริษัทเป็นแบบระบบปิด ไม่ก่อก าเนิดมลภาวะทางอากาศ มลภาวะทางน า้ จึงเป็นหลกัประกนัได้ว่าบริษัทฯมุ่งมัน่ในการ
ดแูลรักษาสิง่แวดล้อมเป็นอยา่งดี และบริษัทฯยงัได้รับการรับรองโครงการอตุสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอตุสาหกรรม 

6. นโยบายการพฒันาชมุชนและสงัคม 
 ในปี 2560 ท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จดักิจกรรม CSR เป็นการบริจาคโลหิต ในโครงการ “ท าความดี บริจาคโลหิต 
น้อมจิตส านึก พระมหากรุณาธิคณุ  ถวายเป็นพระราชกศุล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพล อดลุยเดช” โดย
เป็นโครงการร่วมกนัระหว่าง บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) เปิดโอกาสให้ชมุชนในพืน้ท่ีใกล้เคียงได้มีสว่นร่วมท าความ
ดีกบัทางบริษัท  โดยมี สภากาชาดจงัหวดัราชบรีุเข้าร่วมให้บริการในครัง้นี ้

 

 

 

 



 

 

7.นโยบายคณุภาพ อาชีวอนามยัความปลอดภยั สิง่แวดล้อม 

บริษัทฯ มีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังานรวมถงึ การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับผู้ มีสว่นได้ 
           เสีย  โดยยดึหลกัการท างานให้มีความโปร่งใส  มีจริยธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจงึได้ก าหนดเป็น 
 นโยบาย ดงันี ้

1. ผลติสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจ 
2. ด าเนินการรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และ การป้องกันมลพิษ ท่ีเกิดจากวัตถุดิบ  กระบวนการผลิต 

กิจกรรมตา่งๆ 
3. ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อยา่งเคร่งครัด 
4. การใช้พลงังาน และทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ ถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน 
5. ให้การสนบัสนนุในการจดัสรรทรัพยากร ทัง้ในเร่ืองบุคลากร  งบประมาณ  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นใน

การปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยัสิ่งแวดล้อม  และสงัคมให้เพียงพอ 
และเหมาะสม 

6. มีความมุง่มัน่ในการป้องกนัการบาดเจ็บ  และ การเกิดโรคจากการท างาน  และพฒันาระบบจดัการ 
อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 

7. นโยบายคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  สิ่งแวดล้อม และสงัคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนกังาน และมี
สว่นได้สว่นเสีย 

8. ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามัยความปลอดภัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน   และ
วิธีการท างานให้ปลอดภยั 

9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน  โดยค านึงถึง
ผลกระทบของพนกังานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 

 นอกเหนือจากนี ้ในปีท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าเย่ียมชมกิจการ (Company Visit)  ของบริษัทฯ  
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้เรียนรู้และเข้าใจในกระบวนการผลิต และ
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ของบริษัท   รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้พบปะกับผู้บริหารและตอบข้อซักถามต่างๆ  จากกิจกรรม
ดงักลา่วที่จดัขึน้ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ ถือหุ้นเป็นอยา่งดี 



 

 

รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)

ด้วยความมุ่งมัน่ในการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืนของบริษัท ด้วยหลกัการ การบริหารจดัการให้ทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง มีการ
พฒันาและเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั อนัจะน าไปสู่จดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ของบริษัท 

ความท้าทายในการด าเนินธุรกิจขึน้อยู่กับหลายปัจจยัท่ีจะส่งผลไปสู่ความยัง่ยืน   เช่น การผนัผวนของราคาวตัถดุิบ 
สภาพเศรษฐกิจทัง้ภายในและต่างประเทศ  ความสามารถในการแข่งขนัในอตุสาหกรรมเดียวกนั  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของผู้ บริโภค  รวมถึงนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ   ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการผลิต ท่ีจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพในการผลิตให้ดีขึน้  ซึง่จะสง่ผลให้การด าเนินงานของบริษัท มีโอกาสไปสูค่วามยัง่ยืน 
 นอกเหนือจากนีท้างบริษัทยงัยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้เกิดความ
ยัง่ยืน  ซึง่นโยบายการก ากบัดแูละกิจการท่ีดีของบริษัท แบง่ออกเป็น 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ ถือหุ้น  
บริษัทสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเอง โดยสิทธิขัน้พืน้ฐานของผู้ ถือหุ้น

หมวดที่ 2  การปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั  บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น 
ทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั  ทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ผู้บริหาร  รวมทัง้ผู้ ถือหุ้น 
ชาวตา่งชาติ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้ มีสว่นได้เสีย  บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่สทิธิของผู้ มีสว่นได้เสีย 
ทกุกลุม่ท่ีเก่ียวข้อง  เช่น ลกูค้า พนกังาน คูค้่า ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ลงทนุ เจ้าหนี ้และชมุชนท่ีบริษัทฯ  
ตัง้อยู ่รวมทัง้กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน  เช่น คูแ่ข่ง  และผู้สอบบญัชีอิสระ เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิ 
ตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียอย่างเป็นธรรม  โดยบริษัทฯ เช่ือวา่ความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะช่วย 
สง่เสริมให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อยา่งยัง่ยืน 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส  บริษัทฯ ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลู 
ท่ีถกูต้อง  ครบถ้วน ทนัเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีมีสว่นได้เสียได้รับข้อมลูท่ีมีความ 
เทา่เทียมกนั และมีความน่าเช่ือถือ  โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงข้อมลูบนเวป็ไซต์ของบริษัทฯ  อย่างสม ่าเสมอ 
 หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โครงสร้างการจดัการ 
ของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ และ คระกรรมการชดุย่อย 4 ชดุ  ได้แก่ คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  สรรหา  และก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และคณะกรรมการบริหาร  เพ่ือก ากบัดแูลกิจการ  เพ่ือประโยชน์สงูสดุในระยะยาวของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นโดยรวม 
 
การอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กร 
 1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้มีความช านาญ  และมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
 2.สนบัสนนุให้พนกังานน าเสนอความคิดเห็น แนวทางการแก้ปัญหา ในงานท่ี
ท า ซึง่จะก่อให้เกิดการท างานที่มีประสทิธิภาพ โดยสนบัสนนุให้พนกังาน เกิดการ 
กล้ำคดิ กล้ำท ำ อย่ำงสร้ำงสรรค์ 



 

 

               3.ส่งเสริมให้พนกังานเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพ่ือเป็นการเปิดโลกทศัน์และเป็น
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้ เข้าร่วมอบรม  ซึ่งจะก่อให้เกิดการคิดนอกกรอบ
และน ามาประยกุต์ใช้ในการท างาน  โดยในปีท่ีผ่านมา ทางบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม ส าหรับผู้ประกอบการในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้องค์กรเป็นองค์กรท่ีปราศจากอบุตัิเหตจุากการท างาน  ซึ่งเป็นหนึ่งในเร่ืองการบริหารความเสี่ยงใน
การปฏิบตัิงานของพนกังาน  โดยทางบริษัทฯ ให้ความส าคญัในเร่ืองความปลอดภยัในการท างานและได้ก าหนดให้เป็นหวัข้อ
ของการท า KPI หลกัของบริษัท ท่ีจะต้องมีการรายงานผลในทุกเดือน  โดยทางผู้บริหารจะมีการติดตามและทบทวนผลการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภยัเป็นประจ าทกุเดือน

     นอกเหนือจากความปลอดภยัในการท างาน  ทางบริษัทฯ ยงัเลง็เห็นถึง
สุขภาพท่ีดีของพนักงานซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ โดยทางบริษัทฯ ก าหนดให้มีการตรวจ
สขุภาพประจ าปีให้กบัพนกังานทกุปี รวมถึงการเข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่ภาครัฐจดั
ขึน้ เช่น โครงการโรงงานสีขาว และการประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เป็นต้น  
 

การก าหนดนโยบายคุณภาพ อาชีวอนามัยความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ มีความหว่งใยตอ่สขุภาพ และความปลอดภยัของพนกังานรวมถึง การด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัผู้ มีสว่นได้ 

  เสีย  โดยยดึหลกัการท างานให้มีความโปร่งใส  มีจริยธรรม  และสามารถตรวจสอบได้ ผู้บริหารจงึได้ก าหนดเป็นนโยบาย ดงันี ้
  1.  ผลติสินค้าได้มาตรฐานตามข้อก าหนด  เพ่ือให้ลกูค้าพงึพอใจ 
  2.  ด าเนินการรักษาคณุภาพของสิง่แวดล้อม และ การป้องกนัมลพิษ ท่ีเกิดจากวตัถดุิบ  กระบวนการผลติ  
                         กิจกรรมตา่งๆ 
  3.  ปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท อย่างเคร่งครัด 
  4.  การใช้พลงังาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหน้าท่ีของพนกังานทกุคน 
  5.  ให้การสนบัสนนุในการจดัสรรทรัพยากร ทัง้ในเร่ืองบคุลากร  งบประมาณ  เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นใน 
       การปรับปรุง และแก้ไขปัญหาด้านคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยัสิ่งแวดล้อม  และสงัคมให้เพียงพอ 
                         และเหมาะสม 
  6.  มีความมุง่มัน่ในการป้องกนัการบาดเจ็บ  และ การเกิดโรคจากการท างาน  และพฒันาระบบจดัการ   
                        อาชีวอนามยัและความปลอดภยัอยา่งตอ่เน่ือง 
                    7. นโยบายคณุภาพ  ความปลอดภยัอาชีวอนามยั  สิ่งแวดล้อม และสงัคม ได้รับการเผยแพร่แก่พนกังาน และมี 
                        สว่นได้สว่นเสีย 
                    8. สง่เสริมให้พนกังานทกุคนมีสว่นร่วมในกิจกรรม หรือ โครงการอาชีวอนามยัความปลอดภยั และ 
                        สภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างาน  
                        และวิธีการท างานให้ปลอดภยั 



 

 

  9. มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั  โดยค านงึถงึ                        
ผลกระทบของพนกังานและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ  มุ่งสง่เสริมให้คนในชมุชนในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียงมีงานท า   โดยพนกังานสว่นใหญ่ของบริษัท   เป็นผู้อาศยั
อยู่ในชมุชนในพืน้ท่ีและพืน้ท่ีใกล้เคียง  บริษัทฯ ตระหนกัดีว่า การสร้างคนด้วยการพฒันาศกัยภาพ สง่เสริมให้มีคณุภาพชีวิตท่ีดี  
รวมถึงให้คนในชมุชนได้มีอาชีพ  มีรายได้ ยอ่มจะเป็นสิ่งท่ีช่วยลดปัญหาตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในชมุชน

บริษัทฯ เล็งเห็นว่า การท่ีเปิดโอกาสให้คนในชุมชนใกล้เคียงได้เข้ามาเป็นพนักงาน (ท่ีผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ท่ี
บริษัทก าหนด)  ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ย่อมจะส่งผลดีทัง้ในแง่ขององค์กรและชุมชน กล่าวคือ พนักงานท่ีมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีย่อมจะท าให้มีประสิทธิภาพในการท างาน   อีกทัง้ในการท างานพนกังานย่อมตระหนกัในเร่ืองของผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึง่จะท าให้ช่วยกนัดแูลไมใ่ห้เกิดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมทัง้ในองค์กรและบริเวณชมุชนใกล้เคียงท่ีตนอาศยัอยู่

บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาองค์กรไปสู่ความยัง่ยืน โดยค านึงถึงปัจจยัในทกุด้านท่ีเป็นสว่นประกอบ ที่จะมีส่วนช่วยผลกัดนั
ให้องค์กรเติบโตได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน

 ระบบการควบคุมภายใน  

บริษัทฯ ให้ความส าคญักบัการมีระบบควบคมุภายในท่ีดี และเป็นไปตามหลกัการดแูลก ากับดแูลกิจการท่ีดีกล่าวคือ 
การมีระบบการปฏิบตัิงานท่ีโปร่งใส ยตุิธรรม เช่ือถือได้ และมีการถ่วงดลุอ านาจซึง่สามารถตรวจสอบได้   ซึง่จะน าไปสูป่ระโยชน์
สงูสดุของผู้ ถือหุ้น พนกังาน คูค้่า ชมุชน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จ ากดั ท าหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินระบบควบคมุภายในของ
บริษัทฯ โดยบริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์ จ ากดั ได้เข้ามาตรวจสอบระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้น าผล
การตรวจสอบและประเมินดงักลา่วมาปรับปรุงและพฒันาระบบควบคมุภายในของบริษัทฯ  อยา่งตอ่เน่ือง  

ข้อสงัเกตผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในด้านระบบบญัชีของบริษัทฯ  

ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด  ซึ่งเป็นผู้ ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี 2560  ได้ให้
ความเห็นในด้านเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในด้านบญัชีว่า   ในการตรวจสอบงบการเ งินของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 
31  ธันวาคม 2560  ตามมาตรฐานการสอบบญัชี เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินนีแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
โดยถกูต้องต้องตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือไม่เพียงใดนัน้  ส านกังานได้ศกึษาและ
ประเมินประสิทธิภาพการควบคมุภายในด้านการบญัชีของบริษัทฯ  ตามท่ีเห็นจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดขอบเขตการ
ปฏิบตัิงานตรวจสอบให้รัดกมุและเหมาะสม    ซึ่งส านกังานฯ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคญัของระบบการควบคมุภายใน
ด้านบญัชีท่ีจะมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัในการแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 

 

 



 

 

 การประเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านได้
เข้าร่วมประชุม ได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ องค์กรและ
สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคมุการปฏิบตัิงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและ    การสื่อสารข้อมลู และ
ระบบติดตาม คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายในท่ีเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้องกบัแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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รายการระหว่างกัน 

สรุปรายการระหว่างกนัท่ีส าคญัของบริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เปรียบเทียบในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

บุคคลที่อาจมีการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

ความสัมพนัธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล 
ปีบัญชีสิน้สุด               

วันที่ 31 ธ.ค. 59 
ปีบัญชีสิน้สุด               

วันที่ 31 ธ.ค. 60 

1.บริษัท น า้มนัพืชไทย จ ากดั 
(มหาชน) (“TVO”) ประกอบ
ธรุกิจผลิตและจ าหน่ายน า้มนั
ถัว่เหลืองและกากถัว่เหลือง 

 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
และมีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 
ได้แก่  นายวิสทุธิ  วิทยฐานกรณ์ 
และ นายวชัร  วิทยฐานกรณ์ 

บริษัทฯ จ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก่ TVO โดย
มีนโยบายก าหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการ
ค้าตามราคาตลาดเหมือนกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่าย
ให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน 
สว่นลดการขายสินค้า 

317 

 

 

- 

332 

 

 

   2 

การจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว
เป็นธรุกรรมตามปกติของบริษัทฯ    
โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายขวดบรรจุ
ภณัฑ์ในราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เช่นเดียวกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่
ลกูค้ารายอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นธรุกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตสุมผล 

ลกูหนีก้ารค้าจากการจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 
 
 
 
 
เจ้าหนีส้ว่นลดการขายสินค้า 

ยกมา          33 

เพ่ิมขึน้       317 

   ช าระแล้ว    289 

คงเหลือ     61 

                 - 

ยกมา          61 

เพ่ิมขึน้       332 

   ช าระแล้ว    326 

คงเหลือ     67 

                 2 

2. บริษัท น า้มนับริโภคไทย 
จ ากดั (“TEO”) ประกอบธรุกิจ
ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์   
ร าข้าวคณุภาพสงู ทัง้น า้มนั     
ร าข้าว ร าสกดัน า้มนั และ
ผลิตภณัฑ์จากร าข้าวอ่ืนๆ 

เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 
และมีกรรมการร่วมกนักบับริษัท 
คือ นายปราโมทย์ สนัติวฒันา 

บริษัทฯ จ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ให้แก่ TEO โดย
มีนโยบายก าหนดราคาขาย และเงื่อนไขทางการ
ค้าตามราคาตลาดเหมือนกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่าย
ให้แก่ลกูค้ารายอ่ืน 

20 24 การจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว
เป็นธรุกรรมตามปกติของบริษัทฯ    
โดยบริษัทฯ ได้จ าหน่ายขวดบรรจุ
ภณัฑ์ในราคาและเง่ือนไขทางการค้า
เช่นเดียวกบัท่ีบริษัทฯ จ าหน่ายให้แก่
ลกูค้ารายอ่ืน คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวา่รายการดงักลา่วเป็นธรุกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตสุมผล 

ลกูหนีก้ารค้าจากการจ าหน่ายขวดบรรจภุณัฑ์ 
 

ยกมา              2 

เพ่ิมขึน้          20 

    ช าระแล้ว      20 

     คงเหลือ         2 

ยกมา              2 

เพ่ิมขึน้          24 

    ช าระแล้ว      23 

     คงเหลือ         3 
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        ค าอธิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

             ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงันี ้  

หน่วย : ล้านบาท 
งบการเงิน 
ปี 2560 

งบการเงิน 
ปี 2559 

เพิ่ม(ลด) 
ล้านบาท ร้อยละ 

 
รายได้จากการขาย 
รายได้อ่ืน 
          รวมรายได้ 
ต้นทนุขาย 
ก าไรขัน้ต้น 
คา่ใช้จ่ายในการขาย 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
ก าไรสทุธิ 
 

 
648.224 

5.383 
653.607 
509.258 
138.966 

20.920 
30.075 

0.351 
74.412 

 
636.442 

3.181 
639.623 
472.964 
163.478 

21.477 
28.224 

0.293 
93.329 

 
11.782 

2.202 
13.984 
36.294 

(24.512) 
(0.557) 

1.851 
0.058 

(18.917) 

 
1.85 

69.22 
2.19 
7.67 

(14.99) 
(2.59) 

6.56 
19.80 

(20.27) 

 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 74.412 ล้านบาท ลดลง 18.917 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.27 เม่ือเทียบกบั ปี 
2559 ท่ีมีก าไรสุทธิ 93.329 ล้านบาท เน่ืองจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึน้  รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ในปี 2560 อยู่ ท่ี 
648.224 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 11.782 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.85 เทียบกับปี 2559  ส าหรับต้นทุนขายปี 2560 อยู่ท่ี 
509.258 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 อยู่ท่ี 36.294 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 สาเหตสุ าคญัของต้นทนุขายเพิ่มขึน้ จาก
ราคาวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้ตามราคาน า้มนัดิบ ส่งผลให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นปี 2560 อยู่ท่ี 138.966 ล้านบาท ลดลง 24.512  
ล้านบาทหรือร้อยละ 14.99 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายปี 2560 มีจ านวนใกล้เคียงกบัปี 2559 ส าหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เพิ่มขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกบัปี 2559  ส าหรับค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 0.058 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 19.80 จากสาเหตท่ีุบริษัทฯ จากการจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร 

การวเิคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้จากการขาย 

 เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการบริหารงาน บริษัท ได้จดักลุม่ประเภทของผลิตภณัฑ์ไว้ 4 ประเภท ดงันี ้
1.1 กลุม่น า้มนัพืช 
1.2 กลุม่น า้ด่ืม 
1.3 กลุม่น า้ผลไม้ 
1.4 กลุม่เคร่ืองปรุงรสและอ่ืน ๆ 
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หน่วย : ล้านบาท ปี 2560 ปี 2559 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ 

1.1 กลุม่น า้มนัพืช 
1.2 กลุม่น า้ด่ืม 
1.3 กลุม่น า้ผลไม้ 
1.4   กลุม่เคร่ืองปรุงรสและอ่ืน ๆ 

 
355.772 
132.760 
105.301 

54.391 

 
338.378 
137.941 
102.060 

58.063 

 
17.394 

   (5.181) 
3.241 

(3.672) 

 
5.14 

(3.76) 
  3.18 
(6.32) 

รวมรายได้จากการขาย 648.224 636.442 11.782 1.85 
 
ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ กลุ่มน า้มันพืชเพิ่มขึน้ 17.394 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.14 

เน่ืองจากผู้บริโภคมีความต้องการมากขึน้ในตลาด ท าให้สามารถขายสินค้าได้มากขึน้เกือบตลอดทัง้ปี 2560 กลุ่มน า้ด่ืมลดลง 
5.181 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 เน่ืองจากลกูค้าเดิมบางรายมีการสัง่ซือ้ลดลง กลุ่มน า้ผลไม้เพิ่มขึน้ 3.241 ล้านบาทคิด
เป็นร้อยละ 3.18 เน่ืองจากลกูค้าเดิมหนักลบัมาสัง่ซือ้สินค้าและมีการทยอยการสัง่ซือ้อยา่งต่อเน่ือง  กลุม่เคร่ืองปรุงรสและอื่นๆ 
ลดลง 3.672 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 6.32 เน่ืองจากลกูค้าบางรายได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจสง่ผลให้ก าลงัซือ้ลดลง  

 
2. รายได้อ่ืนๆ  

 ในปี 2560 รายได้อ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ 2.202 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.22 เป็นรายได้ท่ีมาจากดอกเบีย้รับ  

3. ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนขายของบริษัทฯในปี 2560 มีจ านวน 509.258 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 36.294 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 7.67 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในปี 2560 จ านวน 138.966 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จ านวน 24.512 ล้านบาท        
คิดเป็นร้อยละ 14.99 เน่ืองจากการปรับตวัเพิ่มขึน้ของราคาวตัถดุิบ  

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

  ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการขาย จ านวน 20.920 ล้านบาท ลดลง 0.557 ล้านบาท เม่ือเทียบกับปี 2559 ซึ่งมี      
คา่ใช้จ่ายเทา่กบั 21.477 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.59  

5.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 30.075 ล้านบาท และเทียบกับปี 2559 มีจ านวน  28.224 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้เทา่กบั 1.851 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 6.56 

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

  ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวน 0.351 ล้านบาท และเทียบกบัปี 2559 มีจ านวน  0.293 ล้านบาท เพิ่มขึน้
เทา่กบั 0.058 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.80 เน่ืองจากบริษัทต้องจ่ายคา่ธรรมเนียมธนาคาร 
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วเิคราะห์ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
สินทรัพย์ 
สินทรัพย์หมนุเวียน 
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 

 
356.166 
323.906 

 
408.728 
269.020 

 
(52.562) 

54.886 

 
(12.86) 

20.40 
          รวมสินทรัพย์ 680.072 677.748 2.324 0.34 
หนีส้ิน 
หนีส้ินหมนุเวียน 
หนีส้ินไมห่มนุเวียน 

 
101.709 

11.410 

 
107.004 

10.703 

 
(5.295) 

0.707 

 
(4.95) 

6.61 
          รวมหนีส้ิน 113.119 117.707 (4.588) (3.90) 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

 
566.953 

 
560.041 

 
6.912 

 
1.23 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น 680.072 677.748 2.324 0.34 

 

สินทรัพย์ 

  ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์มลูค่ารวมทัง้สิน้จ านวน 680.072 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 2.324
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.34 จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 สินทรัพย์หมนุเวียน ลดลง จ านวน 52.562 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.86 มีสาเหตหุลกัมาจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด และการลดลงของสินค้าคงเหลือ 

 สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้ จ านวน 54.886 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.40 มีสาเหตหุลกัมาจาก
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์มีมลูค่าเพิ่มขึน้ 53.867 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืนๆ รวม 
1.019 ล้านบาท 
 

หนีส้ิน 

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้จ านวน 113.119 ล้านบาท ลงลง 4.588   ล้านบาท 
หรือร้อยละ 3.90  จากปีก่อน ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 หนีส้ินหมนุเวียน ลดลงจ านวน 5.295 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.95 มีสาเหตหุลกัมาจากการลดลง
ของภาษีค้างจ่ายและเจ้าหนีก้ารค้า/เจ้าหนีอ่ื้นๆ 

 หนีส้ินไม่หมนุเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 0.707 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.61 มีสาเหตุหลกัมาจากการ
ปรับปรุงการค านวณส ารองผลประโยชน์พนกังาน 
 
 



                   

 

PDG 
PRODIGY PUBLIC COMPANY LIMITED 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ. วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัท รวมทัง้สิน้จ านวน 566.953 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ 6.912  ล้านบาท หรือร้อยละ 1.23 จากปีก่อน มีสาเหตุหลกัมาจากก าไรสะสมเพิ่มขึน้จากผลประกอบการ
ของปี 2559 

       สภาพคล่อง 

หน่วย : ล้านบาท 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2559 
เพิ่ม(ลด) 

ล้านบาท ร้อยละ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรม 
การด าเนินงาน 

111.123 126.736 
 

(15.613) (12.32) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (106.080) (12.703) (93.377) (735.08) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (67.500) (59.400) (8.100) (13.64) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

(62.457) 54.633 (117.09) (214.32) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 229.901 175.268 54.633 31.17 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปี 167.444 229.901 (62.457) (27.17) 

 

ในปี 2560 บริษัทฯมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ.สิน้ปี เท่ากบั 167.444 ล้านบาท ลดลง 62.457 
ล้านบาท หรือร้อยละ 27.17 ดงัรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด าเนินงานเป็นจ านวนเงิน 111.123 ล้านบาท 

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุในปี 2560 เพิ่มขึน้ 93.377 ล้านบาท จากการลงทนุ
ในสว่นของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  

 กระแสเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จ านวน 67.500 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล
ทัง้หมด  

โดยสรุป บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลงในรอบปีจ านวน 62.457 ล้านบาท เม่ือรวมกบั  
เงินสดต้นปี จ านวน 229.901 ล้านบาท ท าให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด คงเหลือ ณ วันสิน้ปี จ านวน 
167.444 ล้านบาท 
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อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

     
หน่วย 

งบการเงนิ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 
  31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 58 
อัตราส่วนสภาพคล่อง      

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 3.50 3.82 3.62 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว เทา่ 3.09 3.47 3.31 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด เทา่ 1.06 1.31 1.10 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 4.65 5.50 5.77 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย วนั 78.48 66.36 63.26 
อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 15.29 14.70 20.00 
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วนั 23.87 24.83 18.25 
อตัราหมนุเวียนเจ้าหนี ้ เทา่ 5.58 5.73 5.47 
ระยะเวลาช าระหนี ้ วนั 65.44 63.70 66.76 
วงจรเงินสด วนั 36.91 27.49 14.71 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร      
อตัราก าไรขัน้ต้น % 21.44 25.69 22.28 
อตัราก าไรสทุธิ % 11.38 14.66 12.29 
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 13.21 17.17 16.22 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

     

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 13.75 18.01 15.99 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 43.25 51.45 42.53 
อตัราการหมนุของสนิทรัพย์ เทา่ 0.96 0.98 1.02 
อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ      
อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.20 0.21 0.18 
อตัราสว่นความสามารถในการจ่ายดอกเบีย้ เทา่ 265.92 399.09 63.66 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เทา่ 0.64 1.76 0.93 
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 79.83 72.32 71.81 
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อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัสิน้ปี 2560 เท่ากบั 3.50 เท่า ลดลงจากปี 2559 ท่ี 3.82 เท่า โดยมีอตัราส่วน
สภาพคล่องหมนุเร็ว และสภาพคล่องเงินสดอยู่ ท่ี 3.09 และ 1.06 เท่าตามล าดบั โดยปี 2560 มี Cash Cycle อยู่ท่ี 
36.91 วัน เพิ่มขึน้จากปี 2559 ท่ีมี Cash Cycle อยู่ ท่ี  27.49 วัน และเน่ืองจากเวลาในการเก็บหนีลู้กค้าเฉลี่ย           
ไมแ่ตกตา่งกนั จากปี 2560 อยูท่ี่ 78.48 วนั และในปี 2559 อยูท่ี่ 66.36 วนั 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

ในปี 2560 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร ได้แก่ อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และ     
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอยูท่ี่ 21.44 %, 11.38 % และ13.21 % ตามล าดบั  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

ในปี 2560 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์อยู่ท่ี 13.75 % สาเหตจุากก าไรท่ีลดลงและอตัราการหมนุเวียน
สินทรัพย์อยู่ท่ี 0.96 ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559 จ านวน 0.02 เท่า ส่วนอัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวรปี 2560 
เทา่กบั 43.25 ลดลงจากปี 2559 เทา่กบั 51.45 % เน่ืองจากก าไรสทุธิลดลงแตส่นิทรัพย์ถาวรเพิ่มขึน้ 

นโยบายทางการเงนิ 

ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของหนีส้ิน 113.119 ล้านบาท และส่วนของผู้ ถือหุ้ น 566.953 ล้านบาท       
คิดเป็นอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 0.20 เท่า ลดลงจากสิน้ปี 2559 ซึง่อยู่ท่ี 0.21 เท่า โดยมีอตัราการ
จ่ายเงินปันผลในปี 2560 อยูท่ี่ 79.83 % 
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รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น  

ผู้ ถือหุ้น บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย                                                      
นางสาวทิพวรรณ   อทุยัสาง ประธานกรรมการตรวจสอบ รองศาสตราจารย์ ประยรู  บญุประเสริฐ                                     
และ นางสาวพิกลุ  ทกัษิณวราจาร เป็นกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ                                                    
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ                                                 
ได้มีการประชมุอยา่งสม ่าเสมอรวม 4 ครัง้ และในปี พ.ศ. 2561 ได้ประชมุอีก 1 ครัง้เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 โดยมี
การพิจารณาและสอบทานเร่ืองตา่งๆที่ส าคญั ดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2560  ร่วมกับ         
ฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึน้อย่างถกูต้องตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป และมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอครบถ้วนและเช่ือถือได้ พร้อมทัง้ให้
ข้อสงัเกตและรับทราบแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ นอกจากนีไ้ด้สอบทานการเปิดเผยรายการ
ระหว่างกันของบริษัทฯ รวมทัง้รายการท่ีเก่ียวโยงกันเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินตามเง่ือนไขทางธุรกิจและ
หลกัเกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนด 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี1/2561 วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

 ผลการตรวจสอบภายในประจ าปี 2560  ตามท่ีได้มีการน าเสนรายงานเป็นประจ าในทกุไตรมาสและสรุปผล
การตรวจสอบภายในประจ าปี 2560 โดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารอย่างสิน้เชิง โดยได้
ว่าจ้าง บริษัท เอที แอนด์ เอ แมเนจเม้นต์  จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการในฐานะผู้ตรวจภายในของบริษัท    ได้
สอบทานความเพียงพอของระบบควบคมุภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผู้สอบบญัชี พร้อมให้ข้อแนะน ากับผู้ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดผลงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ   การติดตามและด าเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีนัยส าคัญ
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆของบริษัท มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและป้องกนัหรือลด
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

 แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้
สอดคล้องกบัการตรวจสอบภายในในปี 2560 รวมถึงให้เกิดการติดตามการแก้ไขจากผลการตรวจสอบใน
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญอย่างต่อเน่ืองจากปีก่อน  เพ่ือให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายในท่ีท าให้การได้
ข้อมลูในการบนัทกึบญัชีท่ีถกูต้องตามหลกัการบญัชี และมีสว่นช่วยในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในตรวจสอบระบบบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้มัน่ใจวา่บริษัทฯ มีระบบงานและวิธีปฏิบตัิดีเพียงพอท่ีจะป้องกนัและ   
ลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ และอนมุตัิรายการ และอนมุตัิวงเงินของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องสอดคล้องกบันโยบายและอ านาจ
อนมุตัิท่ีก าหนดไว้ เพ่ือให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้และให้เกิดความเช่ือมโยงกบัการควบคมุภายใน 
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 พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชี และค่าตอบแทนประจ าปี 2561 โดยพิจารณากระบวนการคัดเลือกว่าเป็นไปตาม
แนวทางและขัน้ตอนท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเหน็ชอบไว้โดยพิจารณาคณุสมบตัิของส านกังานสอบ 
บญัชีและผู้สอบบญัชี และเพ่ือเพิ่มความมัน่ใจในความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบได้ก าหนด
นโยบายท่ีสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เร่ือง การ
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วติดต่อกนัห้าปี 

 การก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารงานตามหลกัการของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี
เพ่ือให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุฝ่าย 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2560 บริษัทฯ จดัให้มีระบบควบคมุการภายใน (Internal Control) และ
การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ เหมาะสม รวมทัง้มีกระบวนการท่ีช่วยให้ความมัน่ใจว่าการปฏิบตัิงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนมีการจัดท าและเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน     
เช่ือถือได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมาและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือขออนมุตัิท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 แตง่ตัง้  
 นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  4523    

นางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  3844      
นายฉตัรชยั  เกษมศรีธนาวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ทะเบียนเลขท่ี  5813 

แหง่ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็น ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 

 

 วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

 ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 
 (นางสาวทิพวรรณ  อทุยัสาง) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท พรอดดิจิ จ ากดั (มหาชน) 
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ผลิตภัณฑที่คำนึงถึงทุกๆชิว�ตผลิตภัณฑที่คำนึงถึงทุกๆชิว�ต

บร�ษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน)
7/3 หมู 3 ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศร� 
จังหวัดนครปฐม 73120

0 3433 2611-2 , 0 3422 8298-301

อีเมลสำหรับนักลงทุน : ir@prodigy.co.th


